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AFC Vriendelijke Bedrijven
De uitgave van deze persmap is mede mogelijk gemaakt door de in 2003-2004

Deze Persmap laat zien hoe AFC er aan de start van het seizoen
2003-2004 voorstaat. Wij mogen zeker niet klagen! Er is sprake
van: sterke selecties op het hoogste amateurniveau, een zeer uit-
gebreide technische en medische staf, een trots bestuurselftal
dat kan steunen op een groot aantal actieve commissies, een
prachtige jeugdafdeling, een keur van AFC-vriendelijke bedrijven,
die zo belangrijk zijn voor onze financiële huishouding én, ‘last but
not least’, leden, groot en klein, van uiteenlopende achtergrond,
die blijk geven van hun grote verbondenheid met AFC.
Deze Persmap laat ook de vernieuwing zien, die zich op allerlei
plaatsen binnen onze vereniging voltrekt. In de hierna volgende
pagina geeft Kees Gehring een overzicht van de belangrijkste ont-
wikkelingen.

Eén van die ontwikkelingen betreft de voorzitterswissel tussen
Dick van der Klaauw en ondergetekende. Ik wil Dick hartelijk dan-
ken voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren en ben verheugd dat
hij als voorzitter van de Stichting actief betrokken blijft bij de toe-
komst van AFC. Wat mij betreft: het voorzitterschap van deze
schitterende vereniging is een eer en een groot genoegen. En ver-
der: ik doe mijn uiterste best en ga er van uit dat anderen dat ook
zullen doen, ieder op zijn eigen wijze. 

Uiteraard is er in deze Persmap veel aandacht voor ons eerste,
als vanouds het vlaggenschip van de vereniging. Net als in ande-
re jaren kent de selectie weer verschillende nieuwe gezichten.
Opvallend is het dat het dit seizoen om zoveel jonge gezichten
gaat, afkomstig uit de eigen gelederen. Het 5 jaar geleden inge-
zette doorstromingsbeleid begint nu duidelijk zijn vruchten af te
werpen en daar kunnen wij heel blij mee zijn. De oefencampagne
heeft laten zien dat er in deze selectie de nodige muziek zit. Wij
mogen dan ook goede hoop hebben op een succesvol verloop van
de competitie. 

Ook de jeugd krijgt in deze Persmap veel aandacht. Een logische
zaak als je met 76 (!) jeugdteams aan de start verschijnt. Van
heel klein in de Champions League en World Cup tot soms boom-
lang in de A- en B-junioren. In sportief opzicht timmert de AFC-
jeugd ook aardig aan de weg . A 1, A 2, B 1 en B 2 en C 1 spe-
len op landelijk niveau, de D 1 in de topklasse: een unieke situatie
in het Nederlandse amateurvoetbal.  

AFC is er, bijna 1800 leden en donateurs sterk, weer helemaal
klaar voor. Voor een nieuw seizoen, met nieuwe kansen. Met, naar
wij hopen, mooie resultaten en veel pret. Te beginnen met deze
mooie Persmap: veel leesplezier! 

Machiel van der Woude 
Voorzitter

AFC is er weer 
helemaal klaar voor

‘Ja hoor, daar is ie weer, mooi op tijd.’ De Persmap van AFC, inmiddels de 21e editie, is een normaal verschijnsel geworden. 
Maar zo gewoon is dit veelkleurige portret van de oudste en grootste Amsterdamse voetbalvereniging natuurlijk niet. Heel veel 

schrijf-, foto- en grafisch vormgevingwerk moest in korte tijd worden verricht, door pure amateurs, op professionele wijze, maar
bovenal met liefde voor de club gedaan. Een bijzonder woord van dank zijn wij verschuldigd aan Hans Elias, de producent en fotograaf

van deze Persmap. Naast alle andere activiteiten voor AFC (Schakel, website) was zijn inzet in deze formidabel. Chapeau! 

Dick van der Klaauw draagt de voorzittershamer over aan 

Machiel van der Woude
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Binnen de organisatie van AFC heeft voor het komend seizoen een
aantal veranderingen op belangrijke posities plaatsgevonden.

Een trotse Machiel van der Woude heeft de voorzittershamer van
Dick van der Klaauw overgenomen, die de laatste 8 seizoenen
deze functie heeft bekleed en maar liefst 22 jaar aaneengesloten
op belangrijke posities deel heeft uitgemaakt van het bestuur. 
Ook 2e secretaris Ger van Caspel beëindigde, eveneens na een
periode van 22 jaar, zijn bestuursloopbaan en is als tweede secre-
taris opgevolgd door Ronald Koster.

Op de Algemene Vergadering van 26 juni jl. werden twee nieuwe
bestuursleden benoemd. Door de aanwezigheid van Rinus van
Leijenhorst (jeugdzaken) en Nicolaas van Ommeren (pers, publi-
citeit en evenementen) kan AFC in het seizoen 2003-2004 weer
beschikken over een bestuurselftal. 

Ook nieuwe gezichten bij de technische leiding van “Ons Eerste”.
Het bestuur is trots op de aanstelling van oud-international
Stanley Menzo als trainer-coach, assistent-trainer en oud-eerste
elftalspeler Roy Tular en elftalleider Peter Brans, die de plaats
hebben ingenomen van Ton du Chatinier en Henk Bijlsma. Ton wen-
sen wij veel succes bij Elinkwijk, Henk blijft als voorzitter van de A-
commissie op enige afstand toch nauw betrokken bij de gang van
zaken rond ons eerste. 

Mevrouw Netty van de Meent heeft na 13  jaren, die voorbij gevlo-
gen zijn, de pacht van het clubhuis overgedragen aan het duo
Frans Ris en Joris de Wijs.

De elftalcommissie A zal het seizoen 2003-2004, naast de aan-
gestelde technische leiding, het eerste, het tweede elftal en de
junioren A1 (de zgn. TOPamateurs van AFC) gaan begeleiden. Op

deze wijze zal nog meer het accent worden gelegd op de door-
stroming van getalenteerde jeugd naar de hoogste seniorenteams. 

Verheugd zijn wij met een aantal nieuwe spelers in de verjongde A-
selectie, die wij van harte welkom heten en veel succes wensen. De
oefencampagne is redelijk succesvol verlopen en er is bij de spe-
lers en leiding sprake van een voorzichtig optimisme.

Buiten deze veranderingen op het persoonlijke vlak zijn ook op ande-
re terreinen voor het aanstaande seizoen enige mutaties waar te
nemen.

Zo hebben vier AFC Vriendelijke Bedrijven, na ons jarenlang finan-
cieel gesteund te hebben, de relatie beeindigd, doch maar liefst vijf
(!) nieuwe AFC Vriendelijke Bedrijven kunnen wij van harte verwel-
komen; een mooi resultaat in deze economisch moeilijke tijden.

Gedurende het seizoen zal een aanvang worden gemaakt met de
aanleg van een nieuw kunstgrasveld dat komt te liggen op de

huidige tennisvelden van onze dochtervereniging de
Amsterdamse Tennis Club.

De website van AFC (www.afc-amsterdam.nl), die vanaf januari
2003 meer dan 47.000 (!) ‘bezoekers’ heeft geregistreerd, is in
zijn geheel vernieuwd en uitgebreid. 

Veel veranderingen derhalve tussen het einde van het achter ons
liggende voetbalseizoen en de start van het nieuwe. Maar veel is
gelukkig ook hetzelfde gebleven. In de eerste plaats AFC’s in bijna
109 jaren opgebouwde eigen identiteit en uitstraling. Daarnaast de
blijvende grote bereidheid van vele leden en ouders van jeugdleden
om als vrijwilliger voor de club in allerlei functies voor lange tijd
actief te zijn. De ongekend grote jeugdafdeling, die met steeds
meer succes acteert, en het bloeiende senioren prestatie- en
recreatievoetbal. Kortom, naast nieuwe ontwikkelingen is er heel
veel, wat behouden dient te blijven. Traditie en identiteit zijn
immers nergens te koop. 

Bijna 109 jaren oud, maar in de kracht van ons leven
Deze stelling gaat anno 2003 zeker op voor ONZE Amsterdamsche Football Club. Je kunt ook zeggen, de club is stokoud, heeft een tot de

verbeelding sprekende historie en kent vele tradities, maar is ook springlevend, succesvoller en groter dan ooit tevoren.
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De financiële huishouding van onze (hoofdklasse)vereniging is met
1750 leden en donateurs, 12 actieve commissies en een grote,
professionele technische en administratieve staf een complex en
tijdrovend gebeuren. De AFC mag zich gelukkig prijzen dat Bob
Neseker (66) zijn financiële kennis en kunde, maar ook een ongelo-
felijke hoeveelheid tijd beschikbaar wil stellen om deze enorme klus,
tussen het golfen door, te klaren. En dat dit seizoen voor de 10e
keer in successie. Zoals een goed penningmeester betaamt laat
Bob niet over zich lopen. Inkomsten en uitgaven dienen gelijke tred
te houden, de sterk gestegen kosten hebben zijn kritische aan-
dacht. Dat Bob daarbij een unieke stijl van opereren heeft zal nie-
mand ontkennen. Maar bovenal is Bob van zijn ouderlijk huis uit een
oer AFC’er, die als ridder én als lid van verdienste, de liefde voor
zijn club in veel, belangrijk financieel handwerk vertaalt.

Kees Gehring (56), wie kent ‘m niet. Zowel binnen als buiten onze
vereniging is Kees door zijn daadkracht, presentatie en betrokken-
heid niet te missen. Al sinds 1985 maakt hij deel uit van het dage-
lijks bestuur en tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van
onze vereniging werd Kees in 1995 benoemd tot erelid. Soms wor-
den verschillende bestuursfuncties door hem gecombineerd, zoals
in het nu komende seizoen die van secretaris en technische zaken.
Bijna een onmogelijke opgave, maar door Kees ongetwijfeld met
verve vervult. Vroeger een razendsnelle rechtsbuiten van AFC 1, nu

nog steeds op dezelfde positie actief in het roemruchte
Veteranenelftal, geeft Kees, met zijn zonen Robert en Bobby in de
A-selectie, ook nog eens inhoud aan de zo gewenste doorstroming
van de jeugd naar de senioren. Van alle markten thuis dus, met zo’n
bestuurslid aan zijn zijde mag iedere voorzitter z’n handen dicht-
knijpen.   

Adriaan Westerhof (51) staat aan het begin van zijn zesde jaar als
bestuurslid. De afgelopen 5 jaar gaf hij als commissaris jeugdza-
ken cq. als voorzitter van de jeugdcommissie met succes leiding
aan de grote jeugdafdeling van onze vereniging. Het motto ‘we lei-
den op voor de veteranen’ werd door Ad breed uitgedragen.
Daarnaast realiseerde hij een verdere professionalisering van de
technische staf en een goede aansluiting van de hoogste jeugd-
teams op het tweede en eerste elftal. Dit alles naast een indruk-
wekkende carrière als spits in het veteranenvoetbal van AFC. Met
ingang van dit seizoen vervult Ad de functie van vice-voorzitter en
zal zich in het bijzonder bezig houden met commerciële zaken, een
belangrijk beleidsveld dat in de komende jaren veel aandacht ver-
dient. Gelet op zijn grote ervaring in het bedrijfsleven, zijn uitzon-
derlijke dynamiek en flair, is Ad zonder meer ‘de juiste man op de
juiste plaats’. 

Voor het veertiende jaar in successie vervult Edwin Geluk (51) de

functie van tweede penningmeester. Op een uiterst zorgvuldige én
consequente wijze zorgt hij er voor dat de contributies binnenko-
men. ‘Streng maar rechtvaardig’ is het Edwin gelukt de betalings-
discipline op te voeren. Met gesjoemel en gedoe is men bij hem
beslist aan het verkeerde adres. Naast de functie van tweede pen-
ningmeester vervulde Edwin tal van andere functies binnen AFC en
werd daarvoor in 1997 benoemd tot lid van verdienste. Deze
AFC’er in hart en nieren timmerde juist ook als speler aan de weg.
Meer dan tien jaar was hij een van de steunpilaren van AFC 1 en
de afgelopen jaren mag het veteranenteam op zijn onverzettelijk-
heid rekenen. 

Ronald Koster (37), die aan zijn derde jaar als bestuurslid begint,
volgt Ger van Caspel op als tweede secretaris. Geen sinecure,
want Ger vervulde deze functie maar liefst 22 jaar met grote zorg-
vuldigheid. Als tweede secretaris is Ronald verantwoordelijk voor
de ledenadministratie en de verslaglegging van de bestuursverga-
deringen. Daarnaast blijft Ronald het bestuurlijke aanspreekpunt
voor het seniorenvoetbal. Bij elkaar een veeleisende portefeuille,
die gecombineerd wordt met een drukke baan en, als jonge vader,
met een intensief gezinsleven. En eigenlijk met nog veel meer, want
Ronald speelt in zaterdag 5 de sterren van de hemel en is ook nog
een aimabele voorzitter van ATC, de tennisdochter van AFC. Een
bezig, maar vooral ook prettig “AFC-baasje”, die nog een mooie
bestuurscarrière voor zich heeft. 

Het langst zittende bestuurslid is Johan de Bie (66). In de afge-
lopen 19 jaar vervulde hij verschillende bestuursfuncties, waaron-
der secretaris en vice-voorzitter. Maar al veel langer verrichtte
Johan commissiewerk, waaronder jarenlang als lid van de jeugd-
commissie. De laatste jaren beheert Johan de portefeuille sociale
zaken en er is niemand die dat beter zou kunnen dan hij. Mede
gesteund door een geweldig geheugen kunnen heel veel AFC’ers bij
bijzondere, maar ook minder belangrijke momenten op zijn aan-
dacht rekenen: in en om het  clubhuis, thuis of via zijn veelgelezen
Schakelrubriek AFC’s ‘Bie’-zonderheden. In 1995 benoemt tot ere-
lid, levert Johan als voorzitter van de Zilveren Ploeg (lid van de
Zilveren Ploeg worden AFC’ers die 25 jaar lid zijn) ook een belang-
rijke bijdrage aan het CLUBleven. 

In dit nieuwe seizoen is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelin-
gen. Naast enkele wisselingen in het bestuur en de technische lei-
ding heeft AFC ook een nieuwe pachter. Frans Ris en Joris de Wijs,
gaan zorg dragen voor een prettig ‘binnenklimaat’. Eerste aan-
spreekpunt voor het nieuwe pachtersduo is Amel Vroege (52), die
de functie van commissaris clubhuiszaken vervult. Amel, die in
1993 toetrad tot het bestuur, hield zich eerder bezig met techni-
sche en commerciële zaken. Daarnaast leverde Amel een belangrij-
ke bijdrage aan de succesvolle stages van ons eerste op de
Canarische Eilanden. In het komend seizoen kan AFC rekenen op zijn
inzet om er in en rondom het clubhuis ‘iets moois’ van te maken. 
AFC komt dit seizoen met 23 seniorenelftallen en 76 jeugdteams
aan de start, waaronder verschillende elftallen op het hoogste
amateurniveau. Om deze teams ‘op niveau’ te kunnen laten preste-

ren dient veel te gebeuren, o.a op het gebied van materiaal. Kleding
dient te worden aangeschaft en onderhouden, net als de trainings-
middelen. En hoeveel ballen worden er per jaar gebruikt? Reden
genoeg om binnen het bestuur Fred ten Nijenhuis (42) met deze
‘kostbare’ portefeuille te belasten. Fred, die sinds 2001 deel uit
maakt van het bestuur, is beroepshalve ook op dit gebied actief en
kan aldus zorg dragen voor een zo effectief mogelijke besteding van
de begrote financiële middelen. Als oud-speler van AFC 1 is hij
daarbij goed in staat te bepalen wat in deze nodig is om goede
prestaties te leveren. 

Opvolger van Ad Westerhof als commissaris jeugdzaken is Rinus
van Leijenhorst (52), die aldus zijn debuut maakt in het bestuur.
Rinus heeft, daar is een ieder van overtuigd, als jeugdvoorzitter één
van de zwaarste functies binnen onze vereniging. De jeugdafdeling
omvat immers niet alleen een groot aantal pupillen- en juniorente-
ams, direct aangestuurd door een legertje teamleiders, maar ook
een zeer uitgebreide technische staf. Een complex gebeuren dat het
gehele seizoen, bijna geen dag uitgezonderd, in goede banen geleid
moet worden door de jeugdcommissie onder leiding van de nieuwe
jeugdvoorzitter. Rinus, in een ‘ander leven’ een sterke speler van
DWS, en via zijn zoon Joey 10 jaar geleden bij AFC aanbeland en
vanaf de eerste dag voor de club actief, heeft als jeugdcoördinator
in de afgelopen jaren het bestuur ervan overtuigd dat hij ook zijn
nieuwe functie met veel succes zal gaan vervullen. 

Het AFC-bestuur telt dit seizoen een tweede debutant. Nicolaas
van Ommeren (37) volgt ondergetekende op als commissaris Pers,
Publiciteit en Evenementen en draagt aldus de eindverantwoorde-
lijkheid voor een groot aantal activiteiten, zoals de uitgave van de
Schakel, de website, de teletekstpagina op AT5, de uitgave van het
programmablad AFC-Thuis en tal van festiviteiten. Geen geringe
opgave, maar bedrijfseconoom Nicolaas deed eerder al veel
bestuurservaring op bij de tennisvereniging Amsterdam. Als klein-
zoon van ons in 1999 overleden erelid Otto van Rijn treedt hij in
diens eminente voetsporen. Otto maakte lange tijd deel uit van het
AFC-bestuur en dat zou, naar wij hopen, voor Nicolaas ook best
eens het geval kunnen zijn. 

Het is duidelijk, AFC wordt steeds groter, acteert in de breedte op
een ieder seizoen weer hoger niveau, de spelers hebben daardoor
hogere verwachtingen, kortom AFC ontkomt er niet aan om binnen
de organisatie naast de fantastisch grote groep van vrijwilligers
enkele “professionals” toe te voegen.
Naast de bijna 200 vrijwilligers zoals elftalleiders, commissiele-
den, assistent-jeugdtrainers enz. enz., die met hun activiteiten AFC
ondersteunen beschikt de club over een trainers- en medische staf
waar we “mee voor de dag kunnen komen”. 
Daarnaast zijn iedere dag op het “kantoor” op Sportpark Goed
Genoeg aanwezig administrateur Jaap Draisma en zijn
assistent Yvonne Steeman. Pim van de Meent is aangesteld
als sportparkmanager en Hans Tier als groundsman.
Wilt u weten wie wat doet in AFC, kijk dan op pagina 36 van
deze Persmap.

Het bestuurselftal van AFC
Het bestuur voor het voetbalseizoen 2003-2004 staat onder leiding van de als voorzitter debuterende Machiel van der Woude. Deze 

54-jarige socioloog, rechtsbuiten van het KNVB-veteranenteam van AFC, vader van David, Simon en Ruben, al 30 jaar partner van Judith
van Kranendonk, wier vader Lou al 57 jaar lid is van AFC, maakt deel uit van het bestuur sinds 1990. Vijf jaar was hij voorzitter van de

jeugdcommissie en acht jaar gaf hij leiding aan de commissie Pers, Publiciteit en Evenementen en was hij redacteur van het 81 jaar oude
clubblad ‘de Schakel’. Trots stelt hij thans als nieuw benoemd voorzitter zijn medebestuursleden aan u voor:

voorste rij v.l.n.r.

Ad Westerhof,

Kees Gehring,

Machiel van der

Woude en 

Bob Neseker

achterste rij v.l.n.r. 

Johan de Bie,

Fred ten

Nijenhuis, 

Ronald Koster,

Edwin Geluk, 

Amel Vroege,

Nicolaas van

Ommeren en

Rinus van

Leijenhorst
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Jij bent nog niet zo lang als trainer actief, maar hebt wel een
schat aan ervaring als speler. Heb jij iemand die jouw voorbeeld
is als trainer?
“Ik ben in eerste instantie Menzo, met mijn eigen visie op voet-
bal, maar ik neem van mijn oud- trainers Cruyff, Van Gaal,
Beenhakker en Gerets wel het één en ander aan bagage mee.
Mijn visie op voetbal is om niet volgens één vast systeem te
spelen. Je moet ook kunnen anticiperen op de tegenstander zijn
goede en slechte punten en daar je voordeel uit halen. Dit kan
binnen meerdere systemen. Spelers moeten multifunctioneel
zijn en zich kunnen aanpassen. Op die manier denk ik het opti-
male uit het team te kunnen halen en te presteren”.

De voorbereiding is tot nu toe goed verlopen en gelukkig zonder
zware blessures. Hoe schat je de kansen in van AFC 1 dit sei-
zoen? 
“Ik ken nog niet alle ploegen in de Hoofdklasse A, dat maakt het
moeilijk een voorspelling te doen, maar onze voorbereiding is
inderdaad redelijk goed geweest. Dat wil overigens nog hele-
maal niets zeggen. Wij moeten mee kunnen doen om de titel en
in ieder geval een periodetitel winnen. Dat is de doelstelling. 
Blessures heb je niet direct in de hand. Vorig seizoen waren
belangrijke spelers langdurig uitgeschakeld. We zijn dit jaar
daarom een week eerder begonnen met de voorbereiding en
trainen nu 3 keer per week. We zijn niet meteen voluit gaan trai-
nen, maar bouwen het op. Op 31 augustus hoeven we nog niet
top te zijn. We moeten naar de top groeien tijdens het seizoen
en niet na 2 maanden opgebrand zijn”.

Wat is jouw persoonlijke ambitie?
“Ik wil uiteindelijk trainer/coach betaald voetbal worden, maar
niet ten koste van alles. Ik wil het wel leuk blijven vinden. Dat is
een van mijn motto’s – plezier hebben in wat je doet. Dat zeg ik
ook tegen mijn team. Verder zou ik het natuurlijk fantastisch vin-
den om als eerste trainer AFC kampioen van de Hoofdklasse te
laten worden. Maar ik stel mezelf allereerst ten doel om spelers
individueel beter te maken en als team. De rest komt dan van-
zelf.
In de toekomst is het mijn bedoeling om mijn blik binnen AFC te
verbreden en ook de A1 en AFC 2 te bekijken. Ik wil me nu eerst
helemaal richten op het Eerste”. 

Hoe kwam je in aanraking met AFC en waarom heb je uiteinde-
lijk voor AFC gekozen?
“Eigenlijk kwam ik vorig jaar met AGOVV - AFC voor het eerst
met AFC in aanraking, alhoewel ik de club natuurlijk wel kende.
Ik sprak Dennis Purperhart na afloop, die vertelde dat Ton du

Chatinier weg zou gaan. Vervolgens ben ik gedurende het jaar en
aantal keren gepolst en ben ik tegen het einde van het seizoen
door het bestuur officieel benaderd en heb ik uiteindelijk voor
AFC gekozen. Belangrijke afweging voor mij hierin was dat ik lie-
ver hoofdtrainer wilde blijven bij een goede hoofdklasse vereni-
ging dan assistent te worden bij een eerste divisieclub. Het ver-
schil tussen de onderste helft van de eerste divisie en de hoofd-
klasse is niet zo groot. Ik denk dat ik hier meer leer en kan groei-
en. Belangrijk vind ik verder dat de structuur en filosofie van de
club goed zijn. Nu ik inmiddels een aantal weken bij AFC werk en
een aantal dingen heb meegemaakt, ben ik er van overtuigd dat
ik de juiste keuze heb gemaakt”.

Assistent-trainer Roy Tular maakte van 1992 tot en met 2000
acht seizoenen deel uit van AFC’s A-selectie waarvan de laatste
drie als captain; hij speelde in totaal 192 competitiewedstrij-
den, waarin hij als verdediger 27 keer scoorde. De 37-jarige
redacteur van Studio Sport is in het bezit van het diploma
Oefenmeester 1 en was reeds eerder werkzaam bij AFC als trai-
ner van de junioren A-1 en B-1.
De laatste 3 seizoenen was Tular, vader van de 4-jarige Morris
en zijn kleine zusje Ina en zeer gewaardeerd middenvelder in
AFC’s roemruchte veteranenteam, werkzaam als assistent-trai-
ner bij v.v. Schijndel, welke club vorig seizoen eindigde op de 2e
plaats in de Hoofdklasse C.

Keeperstrainer Cees Thomas (44) was maar liefst 13 seizoenen
actief als doelman van AFC’s A-selectie. Zijn zoon Dion is
inmiddels in zijn vaders voetsporen getreden en acteert in de
jeugd van AFC als de talentvolle doelman van de E2 pupillen. 
Cees Thomas is een neef van oud-scheidsrechter Bep Thomas

en eigenaar van een bekend automobielbedrijf in de
Zocherstraat, dat hij een aantal jaren geleden van zijn binnen het
Amsterdamse amateurvoetbal bekende vader Charles heeft
overgenomen. Thomas is reeds vanaf 1997 als keeperstrainer
aan de A-selectie verbonden. Ook dit jaar zal deze pur-sang
clubman week-in week-uit met onze keepers Edwin van Holten,
Emiel Pieterse en Wessel Sennef aan de gang gaan. En mocht
hij een keer verstek moeten laten gaan dan weet hij dat de kee-
perstraining bij Stanley Menzo ook in goede handen is ..... 

Frank Tilmans (29) is partner in de fysiotherapiepraktijk van
AFC’er Wim Crouwel, de legendarische ex-catcher van het
Nederlands Honkbalteam. Via Wim kwam Frank een aantal jaren
geleden bij AFC terecht als fysio-verzorger van het tweede elf-
tal. Sinds vorig jaar is hij aan het begeleidingsteam van de A-
selectie toegevoegd, in het bijzonder om geblesseerde spelers
te begeleiden teneinde hen zo spoedig mogelijk bij de groep
terug te brengen.

Stanley Menzo en zijn 
begeleidingsteam

Van voor naar links achter: Stanley Menzo, Roy Tular, Frank Tilmans; naar rechts achter: Cees Thomas, Ko Grosze Nipper; achter Menzo: Peter Brans

Vervolg op pagina 10 ❿

“Plezier staat voorop, 
dan komen resultaten vanzelf”

Kort voor het ter perse gaan van de Persmap spraken wij met de nieuwe trainer van AFC 1, Stanley Menzo. Het werd een boeiend gesprek
over zijn levens- en voetbalvisie en een stuk gezonde ambitie.
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Vervolg van pagina 9 

Ko Grosze Nipper werd in de zomer 1979, dus vier en twintig
jaar geleden, benoemd tot masseur/verzorger van AFC’s 1e elf-
tal. Dat betekent dat voor de inmiddels 63 jaar “jonge” Grosze
Nipper het seizoen 2003-2004  zijn zilveren jubileumseizoen zal
zijn bij AFC, voor zover bekend een ongekend  record in de
Amsterdamse amateurvoetbalwereld.
Ko Grosze Nipper: “Ik assisteerde destijds eind 70-tiger jaren
bij Wim Crouwel in het Olympisch Stadion bij FC Amsterdam en
werd via Wim door de heer Otto van Rijn benaderd of ik niet bij
AFC wilde komen. Ik vond dit een uitdaging en een eer en zei ja
tegen dit aanbod. Ik had wel wat aanpassingsmoeilijkheden,
want er bleek toch wel een verschil in mentaliteit te zijn tussen
de profs van FC Amsterdam en de amateurs van AFC.
De eerste jaren waren er veel spelers in de selectie die al heel
lang lid waren van AFC en een hechte gemeenschap vormden.
Bij hun ging plezier samen met voetbal. Er waren vaak etentjes
en na afloop van de training en wedstrijden bleef het elftal (met
aanhang) bij elkaar en dat was de kracht van deze groep. 
Doby Peters was in die periode de trainer en tevens de trainer
waarmee ik het langst heb samengewerkt (7 jaar). Na Doby heb
ik nog diverse trainers en elftalleiders meegemaakt met Henk
Bijlsma als de langste periode. Ik kan wel zeggen dat de ver-
standhouding met allen op een enkele uitzondering na prettig
was.
Hoogtepunt in al die jaren was de promotie van het eerste naar
de Hoofdklasse met als trainer Ton du Chatinier, die een goede
vriend is geworden. Een ander hoogtepunt was de uitnodiging
voor mij om op voorstel van Rob Ouderland als masseur mee te
gaan met het Nederlands Elftal naar het WK 1994 in Amerika.
Ook het begeleiden met vriend Wim Crouwel van het Nederlands
Joodse team naar de Maccabi-spelen in Israël zal ik nooit ver-
geten.
Ik ben een echte AFC’er geworden, ik heb veel aan de club te
danken en Coby en ik hebben er veel vrienden en vriendinnen aan
overgehouden.
Nu het nieuwe seizoen mijn 25e jaar wordt, zou het een schit-
terend cadeau zijn om kampioen van de Hoofdklasse te worden;
ik denk dat dat met deze selectie en nieuwe technische staf en
begeleidingsteam zou moeten kunnen lukken”.

Henk Bijlsma is maar liefst 12 jaar elftalleider geweest van AFC
1 en werd dan ook in 2002 terecht benoemd tot Lid van
Verdienste. Voor het komende seizoen is hij opgevolgd door de
57 jarige Peter Brans, die reeds de nodige ervaring in deze func-
tie heeft opgedaan gedurende de seizoenen 1997 tot en met
2000 toen hij Henk Bijlsma bij diens werkzaamheden assisteer-
de. Brans, in het dagelijkse leven succesvol en zelfstandig tex-
tielagent, speelde in zijn jeugdjaren in de standaardteams van
Ajax met bekende jongens als Johan en Henny Cruyff (nog altijd
één van zijn beste vrienden), Arie van Eijden, Henny Schipper
e.a. (zie zwart wit foto).

Voor het nieuwe voetbalseizoen 2003-2004 is een nieuwe elf-
talcommissie in het leven geroepen: de commissie TOP-
Amateurs. Deze commissie zal zich naast en ter ondersteuning
van de aangestelde technische leiding gaan bezighouden met de
begeleiding van de senioren 1 en 2, uitkomend in de Hoofdklasse
A en reserve Hoofdklasse A en de junioren A 1, uitkomend in de
landelijke 1e Divisie. De commissie zal worden bemand door Lex
Koekoek die al vele jaren bij de begeleiding van de jeugd en het
2e elftal van AFC betrokken is en door oud-eerste elftalspelers
Henk Bijlsma en Henny Kottmann, welke laatste ook als trainer
bij AFC 1 en Ajax zaterdag 1 actief is geweest.

links clubarts Lex Swaan, rechts fysiotherapeut Wim Crouwel

Tenslotte de medische begeleiding. AFC prijst zich gelukkig met
haar medische commissie bestaande uit de alom bekende fysi-
otherapeuten Wim Crouwel en Reinier van Dantzig (eveneens
actief bij het Nederlands elftal) en clubarts Lex Swaan, die niet
alleen aandacht besteden aan de spelers van de A-selectie,
maar via een wekelijks spreekuur ook beschikbaar zijn voor de
overige spelende leden van AFC, wanneer zij daar behoefte aan
hebben.

Peter Brans speelde in zijn jeugd bij Ajax. Hier een foto van Studio Heus

uit 1953. Staand aan de rechterzijde Peter Brans met daarnaast zijn

vriend Henny Cruijff. Zittend 2e van links de huidige directeur van Ajax

Arie van Eijden.

voorste rij v.l.n.r. Jan Pelsma (B3), Dennis Purperhart (A2), David Westerhof (D11 E-elftal), Meindert Huisman (C7//C9),-Cees Thomas (keepers), Enrico

Bartens (B6/B7), Nol de Leeuw(D6/D10), Louis Stam(E1)

middelste rij v.l.n.r.Peggy van Wijnen (E5/E12, F4/F8), Jean Bollen (Champions League + World Cup), Robert Vromans (C4/C9), Mark Stuut (D3),

Donald Speelman (Champions League + World Cup),Ulli Landvreugd (A1), Robert Stuut (D5), René Wilhelm (D4).

achterste rij v.l.n.r. Roy Dekker (E5/E12, F4/F8), Gerrie Huyser (Champions League + World Cup), Michael Goudriaan (keepers), Rijk Lam (C4), Joris

de Wijs (Champions League + World Cup), Tom Verhagen (D2), Jan Verhagen (coördinator), Frans Ris (D6/D10)

op de foto ontbreken: Pim van de Meent (D1),Casimir Westerveld (E2/E4 en F1, F3), Michael Sporkslede (C2), Said Moumane (B4/B5), Mohad Zaoudi

(B6/B7), Yorden Plevier (keepers), Arni Brands (A4/A6), Kenneth van Coblijn (B1), Martin Verburg (B2), Maggid Jansen (C3), Eddy Meijer (C4/C6), Erik

Verhagen (F2), Robin Massier (E5/E12, F4/F8), Emiel Pieterse (keepers)

De jeugdtrainersstaf van AFC

AFC’s jongste voetballers
Al vanaf hun 6e jaar spe-
len op zaterdagochtend
zo’n 125 jongetjes in een
onderlinge competitie
hun wedstrijdjes. 
De 12 ‘Champions
League’teams en 12
‘World Cup’ teams dra-
gen namen van illustere
clubs en van voetbal-
landen. Wedstrijden als
Ajax - Juventus en
Engeland - Brazilië staan
o.a. op het programma.
Komt u maar eens kijken
(vanaf 09.00 uur op ons
sportpark). U zult er
geen spijt van hebben.

Een groot 
aantal jeugd-
trainers van 
AFC seizoen
2003/2004
kwamen 
bijeen voor 
een groepsfoto
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Joey Esionye 

1. 21-05-1978
2. 25 jaar
3. 1994
4. Swift
5. Arubaans elftal onder 16 jaar
6. verdediger
7. ALO/makelaarschool
8. student

Said Moumane

1. 08-11-1971
2. 31 jaar
3. 2001
4. FC Utrecht, FC Hilversum
5. -
6. linksback/linkshalf/voorstopper
7. LBO
8. magazijnmedewerker

John Bosman

1. 01-12-1965
2. 38 jaar
3. 2002
4. Ajax, KV Mechelen, PSV, Anderlecht, FC Twente, AZ
5. Nederlands elftal
6.  spits
7. HAVO
8. trainer

Hans Geerlings 

1. 09-10-1974
2. 28 jaar
3. 2000
4. FC Volendam, Hollandia, ADO ‘20
5. Haarlems jeugdelftal
6. linker verdediger
7. HEAO
8. productcoördinator

Robert Gehring 

1. 19-01-1976
2. 27 jaar
3. vanaf 19-01-1976
4. Ajax, Rayo Vallecano
5. Nederlandse jeugdelftallen
6. middenvelder
7. management, economie en recht (MER)
8. management trainee

Daniël van Meer 

1. 05-09-1970
2. 32 jaar
3. 2000
4. Willem II, Longa, Elinkwijk
5. Nederlands amateur-elftal
6. middenvelder
7. universiteit bedrijfseconomie
8. investment manager

Mohad Zaoudi

1. 25-06-1972
2. 31 jaar
3. 1999
4. Purmersteyn, FC Volendam, FC Haarlem, Hollandia
5. -
6. vrije verdediger
7. MBO
8. administratief medewerker

Dyron Daal

1. 11-10-1983
2. 19 jaar
3. 2000
4. Abcoude, Ajax, FC Amstelland
5. Nederlandse Antillen
6. aanvaller
7. ICT
8. scholier

Uli Landvreugd 10

1. 07-11-1971
2. 31 jaar
3. 1994
4. Rood Wit/A, Ajax, Cambuur, Ipswich
5. Amsterdams Elftal, Jonge Oranje, Surinaams Elftal
6. linksbuiten/linkshalf
7. middenstandsdiploma
8. zelfstandige

Rody Turpijn

1. 25-04-1978
2. 25 jaar
3. 2003
4. VVA, Ajax, De Graafschap
5. Olympisch elftal onder 18 jaar
6. linkshalf/achter spits
7. VWO
8. student Europese studies

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

Stefan Sander

1. 9 november 1980
2. 22 jaar
3. 1994
4. Roda ‘23
5. -
6. verdediger
7. universiteit economie
8. student 

Pierre Tosch

1. 20-11-1982
2. 20 jaar
3. 1997
4. KMVZ, FNC
5. Amsterdams elftal, Nederlands amateurelftal
6. voorstopper
7. MBO motortechniek 
8. student

Dennis Purperhart 

1. 10-06-1969
2. 34 jaar
3. 1999
4. Haarlem, RKC, Heracles, T. Oss, Alph. Boys, Osdorp
5. Surinaams Kleurrijk Elftal
6. spits
7. HAVO
8. logistiek medewerker 

Ken Watanabe

1. 03-05-1974
2. 29 jaar
3. 2002
4. Willem II, RBC, Baronie, DCG 
5. Ned. jeugdelftal t/m 15 jaar
6. rechtsbuiten of achter de spitsen
7. VWO + Ned. Recht
8. advocaat

Ali Bentohami

1. 26-10-1978
2. 24 jaar
3. 2002
4. Ajax, DJK, Zeeburgia, JOS/Watergraafsmeer
5. -
6. aanvaller
7. Universiteit geneeskunde
8. in opleiding

Djuric Ascencion

1. 23-11-1982
2. 20 jaar
3. 2001
4. NEC, ADO Den Haag
5. -
6. middenvelder
7. detailhandel
8. student MBO

Bobby Gehring

1. 06-11-1979 
2. 23 jaar
3. vanaf geboorte
4. AFC, Ajax, Wake Forest University
5. Ned. jeugdelftal onder 16 jaar
6. waar het team mij nodig heeft
7. Bachelor’s degree communications
8. student UVA

Jaïr Koekoek

1. 09-01-1983
2. 20 jaar
3. 1989
4. AFC, AZ
5. Amsterdams elftal
6.  middelvelder
7. MAVO
8. -

Bobby Uitermarkt

1. 17-10-1980
2. 22 jaar
3. 1988
4. AFC, AZ, Legmeervogels      
5. Amsterdams elftal onder 13 jaar
6. rechtsback
7. MAVO, MBO
8. winkelier

Tahir Akhamrane

1. 03-02-1983
2.  20 jaar
3.  2000
4. Kadoelen
5. -
6. linkshalf 
7. MBO detailhandel
8. student MBO

Marc Stuut

1. 13-12-1979
2. 23 jaar
3. 2003
4. Ajax, HFC Haarlem
5. Ned. jeugdelftal
6. middenvelder
7. VWO, Universiteit Economie
8. student

Emiel Pieterse

1. 21-01-1977
2. 26 jaar
3. 2002
4. DCG, De Beursbengels
5. -
6. keeper
7. Academie Lichamelijke Opvoeding
8. leraar Lichamelijke Opvoeding

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

Spelers A-selectie  seizoen 2003-2004
Wie maken deel uit van de A-selectie?
Achter hun naam is het vaste rugnummer vermeld en 
daaronder de volgende gegevens:
1. geboortedatum, 2. leeftijd, 3. AFC lid vanaf, 
4. vorige verenigingen, 5. vertegenwoordigende elftallen, 
6. favoriete positie, 7. opleiding, 8. beroep

Edwin van Holten 

1. 04-03-1971
2. 32 jaar
3. 2000
4. DWV, Ajax, Volendam, Excelsior, Telstar
5. Amsterdams Jeugdelftal
6. keeper
7. LTS
8. taxiondernemer

1
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Tahir Akramhane (20) is klein van stuk, maar staat, zoals hij in
de oefencampagne bewees z’n mannetje. Technisch, behendig,
maar ook onverschrokken. Vorig seizoen actief in het tweede en
trainde toen soms al mee met het eerste. De technische staf
zag wel ‘iets’ in dit talent en gaf Tahir een plek in de voorlopige
A-selectie. Op de linkerflank is hij op verschillende posities inzet-
baar. In het tweede speelde hij onder Dirk Spits als linker
middenvelder. Woonachtig in Noord startte Tahir bij FNC (het
huidige Kadoelen) op 11 jarige leeftijd met voetbal. Op 16 jari-
ge leeftijd speelde hij met Jaïr Koekoek in het Amsterdams
jeugdelftal en toen was het bruggetje naar AFC snel geslagen.
Tahir speelde in de B 1, toen getraind door ‘collega’ Ulli
Landvreugd én de huidige assistent trainer Roy Tular, maar
Goed Genoeg bleek op dat moment toch te ver uit Noord.  Na
een paar jaar toch weer bij AFC, waar Tahir de nodige spelers
kende. En het naar zijn zin heeft. ‘Het is hier allemaal erg goed
geregeld’. Ondanks al het voetbal schenkt hij ook veel aandacht
aan z’n schoolwerk. Tahir hoopt het komend schooljaar z’n MBO
diploma te behalen, om daarna door te stomen naar het HBO.
‘Iets commercieels, dat lijkt me wel wat’. 

Ook Djuric Ascension (20) is niet erg uit de kluiten gewassen,
maar kan heel veel met een bal. Aan de rechterkant, maar door
de trainers, ook vaak op links geposteerd. Net als Tahir speelde

hij vorig jaar in het tweede, met dat verschil dat hij al enkele
keren meespeelde met eerste. Djuric heeft er, ondanks z’n jonge
leeftijd al heel wat clubs opzitten. Op 7 jarige leeftijd begonnen
bij Amstelland, speelde hij toen hij 10 was bij NFC, 2 jaar later
bij SC Bijlmer en daarna in de B 1 van AFC. Vervolgens klopten
de BVO’s aan de deur en speelde Djuric bij NEC en ADO Den
Haag. Daarna op eigen initiatief weer terug naar AFC, want daar
voelt hij zich toch het meest thuis. Heel even komt het gesprek
op het punt discipline want Djuric versliep zich al eens voor een
belangrijke wedstrijd van het eerste. Een zwak punt, dat erkent
hij, maar hij is zich er terdege van bewust dat hij hieraan moet
werken, wil hij in aanmerking komen voor het eerste. Duidelijke
plannen voor de toekomst heeft Djuric, die De Nilson van Real
Betis als grote voorbeeld heeft,  nog niet. Wel gaat hij met
ingang van dit seizoen naar het Dudok College in Hilversum om
een mbo-opleiding te volgen.  

Anders dan Tahir en Djuric is Dyron Daal (19) lang van stuk. Qua
gestalte doet hij denken aan Kluivert. Of hij voetballend ook zo
ver komt, de tijd zal het leren. In ieder geval klopt hij 
dit seizoen luid op de deur van AFC 1, in welk team hij vorig sei-
zoen al zes keer stond opgesteld. Voor Dyron bij AFC terecht
kwam had hij al bij een paar andere clubs gespeeld. Als F bij
Amstelland al snel gescout door Ajax kwam hij in de C-jeugd
terecht bij Abcoude, waarna FC Utrecht hem binnenhaalde. Een
zware knieblessure maakte een einde aan het Utrechtse avon-
tuur. Na het herstel  meldde Dyron zich als A-junior aan bij AFC
want ‘als je hoog wil spelen is AFC de voor de hand liggende
keus’. Verder kent hij heel wat jongens bij AFC, zoals neef Djuric.
De overgang van het tweede naar het eerste is vooral fysiek
moeilijk. Als diepe spits moet je wel wennen aan het soms kei-
harde verdedigen in de hoofdklasse. Maar verder bevalt het ver-
blijf in de A-selectie bijzonder goed. Dyron, die een opleiding als
systeembeheerder volgt,  noemt in het bijzonder de trip naar
Maasticht aan het begin van dit seizoen en de gezamenlijke
maaltijd na afloop van de oefenwedstrijd tegen De Treffers. 

Bobby Gehring (23) is terug uit Amerika, waar hij met succes z’n
bachelorsdiploma Arts & Communication behaalde aan de Wake
Forest University. Een brede, 4-jarige studie, waarbij je ook de
nodige bijvakken moet doen. Dit alles naast het voetbal in het
Universiteitsteam, waarvoor iedere dag getraind werd. Een elf-
tal, in kracht zeker vergelijkbaar met AFC 1. Ondanks deze
prachtige tijd is Bob blij weer in Nederland/Amsterdam  te zijn.
Aan de UVA gaat hij door met mastersopleiding Europese

Studies. Op het voetbalveld wil hij bij AFC ook wat laten zien.
Samen bijvoorbeeld met Marc Stuut, die hij nog goed kent uit
zijn Ajax-tijd. Bob speelde van 1992 tot 1998 in de Ajax-jeugd
en daarvoor van 1985 tot 1992 als veel scorende spits bij AFC.
Of hij nu ook bij AFC 1 in de spits komt te staan? De tijd zal het
leren, maar Bobby kan, zo heeft hij bij Ajax en in Amerika bewe-
zen ook in andere linies goed uit de voeten. 
Wat betreft de mogelijkheden van het team is Bobby opti-
mistisch , “als we één geheel gaan vormen zullen we moeilijk te
verslaan zijn”.     

Ook Jair Koekoek (20) is weer terug op het AFC-nest na een uit-
stap naar AZ waar hij van z’n zestiende tot z’n twintigste speel-
de in de B- en A-junioren en het tweede elftal. Met dit laatste
team werd 2 keer per dag getraind. Jair is het opgevallen dat
er in de afgelopen 4 jaar een hoop veranderd is bij AFC. Het is
allemaal ‘professioneler’ geworden. De teams zijn in zijn ogen
ook veel sterker geworden. Hoewel hij dus een tijdje is wegge-
weest heeft hij nooit het gevoel gehad dat hij echt weg was.
Daarvoor had  Jair nog te veel vrienden bij AFC en natuurlijk
vader Lex die bij jeugdgebeuren actief betrokken was. Zeker is
dat heel veel voetballers een voorbeeld kunnen nemen aan Jair,
die ondanks fysieke makkes altijd meer dan 100% heeft moeten
geven om op dit niveau te komen. Wat betreft de toekomst
hoopt Jair, die het juist moet hebben van zijn overzicht en een
prachtige pass, als hij wat ouder is toch nog de stap naar het
betaalde voetbal te kunnen maken. Voor de korte termijn volgt
hij een sportmassage cursus en wil hij zijn trainersdiploma
oefenmeester III halen. Bij de D 1 van AZ  loopt hij hiervoor
stage. 

Echt nieuw bij AFC is Marc Stuut (23), hoewel? Marc kwam al
veel bij AFC kijken omdat broer(tje) Robbert al bij AFC (A 1 en
tweede elftal) speelde en in het eerste ook een aantal oude Ajax-
makkers spelen. Marc heeft er al een flinke voetbalcarrière
opzitten. Gestart bij Amstelland werd hij al op 7 jarige leeftijd
gescout door Ajax. Bij deze club speelde hij tot z’n 21e en kwam
tussen zijn veertiende en achttiende uit voor de nationale jeugd-
selecties. In de A 1 tekende Marc een driejarig contract, maat
tot een doorbraak in Ajax 1 kwam het niet, waarna hij werd ver-
huurd aan Haarlem. Nu dus AFC 1, waar Marc erg veel zin in
heeft. Hij denkt veel plezier te kunnen hebben met de groep,
maar hij acht het niveau van de groep zo dat ook goede resulta-
ten mogelijk zijn. Een vergelijking met teams uit het profvoetbal
vindt hij niet reëel, omdat bij de BVO´s de trainingsarbeid zoveel
groter is. In de nabije toekomst hoopt hij een universitaire stu-
die te gaan doen. Nu is hij nog bezig met zijn studie bestuurs-
kunde aan de Hoge School. Zijn afstudeerproject betreft de
maatschappelijke consequenties voor uittredende beroepsvoet-
ballers. Met Marc heeft AFC een bijzondere speler in huis
gehaald. 

In de aanloop van het seizoen 1988-1999 verloor AFC een
oefenwedstrijd tegen het tweede van Ajax met duidelijke cijfers.
De uitblinker in deze wedstrijd was Rody Turpijn en menig AFC’er

zal toen gezegd hebben: ‘Als we die erbij zouden hebben dan …’
Welnu, 5 jaar na deze wedstrijd heeft Rody Turpijn (25), zwager
van tweede elftalspeler Louis Stam,  de overstap naar AFC
gemaakt. Aldus kan trainer Stanley Menzo beschikken over een
linkspoot met de nodige eredivisie ervaring, die zowel op de lin-
kerflank als achter de voorhoede uit de voeten kan. AFC is
Rody’s vierde club. Hij begon op 6 jarige leeftijd bij VVA. Toen hij
13 was stond Ajax bij hem op de stoep. Bij Ajax speelde hij tot
z’n 21e en speelde in die jaren in nationale jeugdselecties en in
het Olympisch Elftal. Hierna kwam hij 4 jaar uit voor de
Graafschap en in die periode verloor Rody langzamerhand het
plezier in voetbal. Anders dan bij Ajax werd bij De Graafschap
weinig op balbezit gespeeld en moest hij meer achter tegen-
standers aanlopen dan omgekeerd. Dit kwam ook zijn spel niet
ten goede. Bij AFC hoopt Rody de positieve draad weer op te
pakken en het voetbal te combineren met zijn universitaire oplei-
ding Europese studies. Hij heeft er alle vertrouwen in dat een en
ander gaat lukken. De A-selectie biedt volgens hem in ieder
geval voldoende potentie om er voetballend iets moois van te
maken. 

Bob Uitermarkt (22) speelt al vanaf zijn negende bij AFC, waar
hij debuteerde in de E 2. Hij herinnert zich uit de jeugd o.a. de
pupillen D 1, het enige elftal waarmee hij ooit kampioen werd
met zijn naamgenoot Bobby Gehring in de gelederen. Altijd op de
rechterflank verhuisde hij langzamerhand van de voorhoede via
het middenveld naar de rechtsbackplaats. Na de jeugd, met o.a.
een selectie voor het Amsterdamse elftal onder 13 jaar, werd
hij 3 jaar geleden opgenomen in de selectie van het tweede elf-
tal, in welk team hij met veel plezier speelde. Dat verhinderde
hem niet om het vervolgens bij Legmeervogels in het eerste te
proberen. Het verblijf in Uithoorn bleef echter tot een jaar
beperkt, waarna Bob weer bij AFC in het tweede ging spelen. En
met succes, want door zijn  goede, dynamische spel werd af en
toe door de trainer van het eerste een beroep op hem gedaan.
Zo speelde Bob vorig seizoen in de laatste wedstrijden vaak
vanaf de eerste minuut mee. Nu dus voor het eerst ‘officieel’ bij
de A-selectie en daar is hij erg blij mee. Hij vindt het een leuke
jonge groep. Van enkele, wat oudere spelers hoopt hij nog veel
te kunnen leren.

Tot zover de 8 ‘nieuwe’ spelers in de A-selectie. 
Nieuw op de elftalfoto van onze A-selectie is de oud-internatio-
nal John Bosman. Deze 38-jarige zeer sympathieke centrum-
spits die vorig seizoen in de selectie van Ton du Chatinier in 10
officiële wedstrijden van AFC 1 aantrad, heeft aangegeven op
dezelfde basis als vorig jaar deel te willen uitmaken van de A-
selectie. Vorig seizoen stond hij echter niet op de foto, dit sei-
zoen wél, en heeft hij het vaste spelersnummer 4 gekregen.
Heel AFC is daar blij mee, John! 

8 Nieuwe spelers in de 
A-selectie

Ieder jaar zijn er mutaties in iedere A-selectie van iedere voetbalclub, ook bij AFC. Martin Wolfswinkel vertrok naar Spanje, Jerrel Wijnhard
keerde terug naar Turkiyemspor, Ray van Aken vertrok naar de Kennemers en Claudio Rizzuni naar SC Oriënt en tenslotte vroegen Ronald van

de Meent, Peter de Waal en Marco van Galen na resp. 186, 153 en 65 “caps” voor AFC 1 overschrijving aan naar De Beursbengels. 
Wie nemen hun plaatsen in? Onze nieuwe voorzitter Machiel van der Woude ontmoette alle spelers persoonlijk en stelt ze hier aan u voor:

voor v.l.n.r. Bob Uitermarkt,Tahir Akramhane, Djuric Ascension, 

Marc Stuut  

achter v.l.n.r. Bobby Gehring, Jaïr Koekoek, Dyron Daal, Rody Turpijn
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Voor de exploitatie van het seizoen 2003-2004 een inmiddels
onmisbaar fenomeen binnen de AFC-organisatie met maar liefst
17 vooraanstaande bedrijven die onze club financieel ondersteu-
nen. 
In 1986 werd een voorzichtige start gemaakt met 9 pioniers,
die allen via verschillende invalshoeken een band met AFC had-
den.
Wie waren die pioniers van het eerste jaar? Welnu, Olivetti
Nederland via haar directeur Karel van Osch, Cruijff Sports via
Nol Kulkens en Jack van Gelder, Wisa via Bob Neseker, Northern
Telecom, een relatie van Dick van der Klaauw, Hiensch
Engineering via  Ruud Hiensch sr., Patron apparatuur via de
inmiddels overleden Fred van der Veer, Datex via de destijds
veel in de publiciteit staande Willem Smit en ten slotte
Interleasing en Ford Amsterdam via Henk de Groot, met wie wij
even terug gingen in de tijd. 

”Mijn firma Interleasing was in
1886 het allereerste AFC Vrien-
delijk Bedrijf en is dat 13 jaar lang
geweest. In een gesprek met
bestuurslid Kees Gehring was ik
het er destijds helemaal mee eens
dat AFC zich niet moest beperken
tot één hoofdsponsor, maar meer-

dere sponsors zou moeten benaderen. Op die manier zou het
risico voor de continuïteit tot een minimum teruggebracht wor-
den. Ik geloofde helemaal in deze opzet (verschillende AFC-vrien-
delijke bedrijven in plaats van één shirtsponsor) en ging
onmiddellijk proberen andere AFC Vriendelijke Bedrijven enthou-
siast te maken. Immers, ik had door AFC in vele jaren ontzet-
tend veel plezier beleefd (Henk scoorde in allerlei AFC-elftallen
als spits honderden doelpunten, red.) en zo kon ik wat terugdoen
voor de club. Niet iedereen bij AFC was toen met deze opzet
gelukkig, maar nu denk ik toch van wel”.

Voor het seizoen 2003-2004 zijn, zoals ieder jaar, binnen de
groep van AFC Vriendelijke Bedrijven een aantal mutaties te
noteren.
Pon’s Automobielhandel, Neckermann Reizen, Amsterdam
Diamond Center en Transavia Airlines hebben, na AFC tenmin-
ste 3 jaar financieel gesteund te hebben, de relatie beeindigd.
Wij danken de directies van deze bedrijven ook langs deze weg
en wensen hen veel succes voor de toekomst.

5 Nieuwe gerenommeerde bedrijven hebben zich aangesloten,
die wij hieronder gaarne aan u voorstellen.

Autobedrijf De Jong B.V.
Alle autorijders wensen een betrouwbare auto en willen een
beroep kunnen doen op een net zo betrouwbare dealer. Bij ons
bent u aan het goede adres, want wij garanderen de zekerheid
die u wenst. Onze missie is ons te onderscheiden in het voor-
zien van de wensen en behoeften van de klant. 
Peugeot-dealer de Jong houdt zich bezig met het invullen van uw
mobiliteitsbehoefte. De nadruk hierbij ligt op het aangaan van
lange termijn relaties met onze klanten. Waarbij openheid en
een goed begrip voorop staan. Sleutelwoord in onze bedrijfsvoe-
ring is partnership. 
Wij besteden daarom veel aandacht aan het opleiden en trainen
van onze medewerkers. De kennis en de talenten die we in huis
hebben worden benut om onze relaties optimaal van dienst te
zijn. Wij willen uw ideale mobiliteitspartner zijn om u de conti-
nuïteit en betrouwbaarheid te bieden die u wenst. 
Als geen ander zijn wij er ons van bewust hoe waardevol tijd is
in deze razendsnelle maatschappij. Maar evenzeer realiseren we
ons hoe belangrijk kwaliteit is, belangrijker nog dan kwantiteit.
Bij alles wat we ondernemen is ons uitgangspunt dan ook: Onze
service is uw (bedrijfs)zekerheid !!
Wij zijn gevestigd in Amsterdam Zuid Oost en in Amstelveen,
Westelijk Halfrond 70, (020) 347 28 30
www.dejong.peugeot.nl 

Oger Fashion
In 1965 zette Oger Lusink zijn eerste stappen in de wereld van
de mannenmode. Inmiddels zijn we ruim 35 jaar verder en zijn
er vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en heeft
Oger twee eigen collecties: ‘Collection Oger Amsterdam’ en
‘Dressed for Success’. Deze laatste collectie wordt ontworpen
door Martijn Lusink, de jongste zoon van Oger. Bij Oger worden
uitsluitend topmerken verkocht zoals Ermenegildo Zegna,
Borrelli, Faconnable, Fattori, Isaïa, Corneliani en sinds kort
Attolini, dat geldt als het beste merk ter wereld.
Sinds 1995 bestaat de afdeling Oger Corporate Fashion. Deze
kleedt bedrijven als Holland Casino, KLM, en de topvoetbalclubs
Ajax, Feyenoord en PSV.
Het credo van Oger is ´mensen uniek maken´. Oger Lusink: "Je
moet een man dezelfde laten blijven. Het heeft geen zin een man
in een pak te hijsen waar hij zich niet prettig in voelt. Je moet
een balans zien te vinden tussen de mode en een gevoel voor
conservatief zijn. Als een man ´s morgens een nieuw pak aan-
trekt en denkt ´kom maar op´, staat hij al met 1-0 voor. En heb-

ben wij ons werk goed gedaan." 
Onze winkels zijn te vinden in Amsterdam, PC Hooftstraat 75-
81, 020-6768695, in Rotterdam, Kruiskade 65, 010-
4114964 en in Den Haag, Noordeinde 6, 070-3658982
www.oger.nl

Search Milieutechnologie  
Environment inspires……..
Vier bedrijven met één visie: “onafhankelijke dienstverlening”
Het dienstenpakket van de Search-bedrijven omvat (laboratorium)-
onderzoek, advies en opleidingen op het gebied van bouw, (milieu-
kundige-) saneringen, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg.
In de afgelopen jaren is een breed spectrum van deskundigheid
opgebouwd, hetgeen tot uitdrukking komt in de diverse activitei-
ten. Dat Search door haar opdrachtgevers inmiddels wordt
(h)erkend als een no-nonsense bedrijf, waarin deskundigheid
wordt gekoppeld aan klantgericht denken, flexibel ondernemen en
onafhankelijkheid, is een gegeven waarop wij trots zijn.
Search opereert vanuit een drietal vestigingen in Nederland:
Amsterdam, Heeswijk (NBr.) en Groningen. De planning en coör-
dinatie van de werkzaamheden geschiedt vanuit het hoofdkantoor
te Heeswijk. Search is dag en nacht  bereikbaar zodat opdracht-
gevers zich gedurende 7 dagen per week verzekerd weten van
echte ondersteuning. Dit vinden wij een minimale voorwaarde voor
een goede samenwerking, zeker wanneer het over (milieu-)cala-
miteiten gaat. Bij deze werkzaamheden, waarbij wij in onze aan-
pak worden ondersteund door een eigen databank met gegevens
over nagenoeg alle mogelijke milieuvraagstukken, blijkt dat Search
over een uniek dienstenpakket beschikt. Een pakket met uiteenlo-
pende zaken als monsterneming, laboratoriumonderzoek, (telefo-
nische-) advisering, projectbegeleiding en projectcoördinatie.
Daarnaast organiseert ons opleidingsinstituut dagelijks een groot
aantal uiteenlopende (vak-)opleidingen.
www.searchbv.nl

Bouwfonds Ontwikkeling
Bouwfonds is in economische zin een volledige dochter van ABN
AMRO en behoort nu tot de grootste vastgoedondernemingen
van Nederland.
Van origine is Bouwfonds vooral bekend als ontwikkelaar van
koopwoningen en verstrekker van hypotheken.  Sinds het afge-
lopen decennium zijn financieringsactiviteiten echter aanzienlijk
toegenomen en is Bouwfonds Ontwikkeling in toenemende mate
ook actief op het gebied van commercieel onroerend goed, al
dan niet in multifunctionele projecten. Vanuit deze achtergrond
is Bouwfonds Ontwikkeling ondermeer één van de partners van
de Gemeente Amsterdam bij de ontwikkeling van de ‘Zuidas’, van
‘Gerswhin- en Drentepark’ tot en met de plannen van het Dok. 
www.bouwfonds.nl

BP Tank- en Wascentrum Zwart 
In 1967 startte Jaap Zwart en zijn echtgenote een tankstation in
Amsterdam Osdorp onder de naam Zwart’s Witte Pompen.
Op 1 januari 1989 nam hun dochter Clara Bijlsma-Zwart en haar
echtgenoot Henk Bijlsma de leiding van het tankstation over.
Het bedrijf groeide gestaag en in augustus 2000 is een prachtig
tankstation in gebruik genomen op 6.000m2 aan de Ookmeerweg
nummer 501 in Amsterdam Osdorp bij de afslag S-106 van de
A-9.
Bij BP Tank- en Wascentrum Zwart zijn 5 pompeilanden waar
circa duizend klanten per dag gebruik van maken, een shop van
120m2, een moderne bistro met een eigen bakkerij, een 30
meter lange wasstraat en 5 doe-het-zelf wasboxen.
Henk en Clara Bijlsma hopen veel AFC’ers bij hun prachtige BP-
station te ontmoeten.

De AFC Vriendelijke Bedrijven
in het seizoen 2003-2004

In 1983 werd voor het eerst een AFC-Persmap aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen uitgegeven. In 1986 werd in die Persmap
voor het seizoen 1986-1987 aandacht besteed aan een nieuw idee van het toenmalige AFC bestuur: de AFC Vriendelijke Bedrijven.

Adressen van de AFC Vriendelijke Bedrijven
Abeln CS Advocaten Concertgebouwplein 12 1070 AV Amsterdam 020-6641081
adidas Benelux Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam 020-5734800
Autobedrijf de Jong Van der Madeweg 19 1099 BS Amsterdam 020 5607000 
BAM Bouw en Vastgoed Generaal Spoorlaan 489 2285 TA Rijswijk 070-3723911
BP Tank- en Wascentrum Zwart Ookmeerweg 501 1067 MP Amsterdam 020-6104494
Bouwfonds Ontwikkeling Schipholpoort 64 2034 MB Haarlem 023-5306603
Copharm Rijksstraatweg 37-39 1396 JD Baambrugge 0294-291555
Desso DLW Sports Systems Batavenweg 7 5349 BC Oss 0412-660000
Hiensch Engineering Jan van Gentstraat 130 1171 GN Badhoevedorp 020-6595551 
ING Bank Amstelplein 1 Rembrandttoren 1096 HA Amsterdam 020-5620100
Kappé International Hoeksteen 57 2132 MT Hoofddorp 020-4058400
Meeùs Stroombaan 4 1181 VX Amstelveen 020-6437111
Oger Fashion Kwadijkerkoogweg 23 1442 LA Purmerend 0299-471151 
Search BV Meerstraat 7 5473 ZH  Heeswijk 0413-292982
Tommy Hilfiger Europe Stadhouderskade 6 1054 ES Amsterdam 020-5899888
Troostwijk Groep Anderlechtlaan 181 1066 HM Amsterdam 020-6666666
Unique Logistics Zandsteen 28-30 2132 MR Hoofddorp 020-6550010
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A-selectie Amsterdamsche Football Club 2003-2004

voorste rij v.l.n.r. Ko Grosze Nipper (verzorger), Dennis Purperhart, Mohad Zaoudi, Robert Gehring, Stanley Menzo (trainer/coach), Daniel van Meer (captain), Ulli Landvreugd, Joeye Esionye, Frank Tilmans (fysiotherapeut)
middelste rij v.l.n.r. Said Moumane, Pierre Tosch, John Bosman, Roy Tular (assistent-trainer), Peter Brans (leider), Cees Thomas (keeperstrainer), Dyron Daal, Stefan Sander, Ken Watanabe

achterste rij v.l.n.r. Djuric Ascension, Bob Uitermarkt, Ali Bentohami, Edwin van Holten,  Rody Turpijn, Marc Stuut, Emiel Pieterse, Jaïr Koekoek, Bobby Gehring, Tahir Akhamrane. Op de foto ontbreekt Hans Geerlings
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Informatie over de verenigingen in de Hoofdklasse A

Opgericht: 1 juni 1934 
Aantal leden: 600 (6 seniorenelftallen, 34 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 1983 met onderbrekingen
1988-1992, 1993-1994, 2001-2002 (14 seizoe-
nen)
Trainer: Alex Pastoor, leider: Jan Ory
Terrein: Sportpark Robonsbosweg, 1816 MK
Alkmaar, clubhuis 072 – 5120159, bestuurska-
mer/radiokamer: 072 - 5128201
Website: www.afc34.nl  Teletekst: TVNH pag 534

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1750 (23 seniorenelftallen, 
72 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1998-2001 (26 seizoenen)
Trainer: Stanley Menzo, assistent-trainer Roy
Tular, leider Peter Brans
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan
50, 1082 LR Amsterdam, 020-6445575
Website: www.afc-amsterdam.nl  
Teletekst: AT5 pagina 515

Opgericht: 15 mei 1920
Aantal leden: 1035 (19 seniorenelftallen, 
71 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van
1996-1998 (13 seizoenen)
Trainer: Rob Witschge, assistent-trainer Rob de
Kip, leider Gerrit van Hoof
Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4C,
1968 KN Heemskerk, 0251 244534
Website: www.ado20.com 
Teletekst: TVNH pagina 523

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 875 (12 seniorenelftallen, 53 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 1997 (6 seizoenen)
Trainer: Bart Logchies, leider Gerard Cordes, 
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A, 3641 PR
Mijdrecht, 0297-281886 
Website: www.svargon.nl 

Opgericht: 20 juni 1919
Aantal leden: 750 (6 seniorenelftallen en 30
jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1992-1996 (25 seizoenen)
Trainer: Ton du Chatinier, assistent-trainer, Glen
Somer, leider Jan van de Hazel
Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Theo
Thijssenplein, Utrecht (Zuilen), 030-2440448 
Website: www.elinkwijk.com 

Opgericht: 1 september 1898
Aantal leden: 593 (12 seniorenelftallen, 18 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 1990 (13 seizoenen)
Trainer: Michel Lieshout, assistent trainer
Constatijn Schouten, leider Paul Schröder
Terrein: Juliana Sportpark, Nieuwe Wal 2, 1621
MB Hoorn, tel. 0229-215090
Website: www.hollandia-hoorn.nl 

Opgericht: 28 augustus 1919
Aantal leden: 350 (5 seniorenelftallen, 9 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 2001 (2 seizoenen)
Trainer: Frank Kuijl, leider Peter Hage
Terrein: Sportpark Kijkduinpark, Machiel
Vrijenhoeklaan, 
2555 NA Den Haag, 070-3685964
Website: www.fckranenburg.com  

Opgericht: 2 augustus 1929
Aantal leden: 725 (6 seniorelftallen, 33 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1999-2001 (3 seizoenen)
Trainer: Adrie Poldervaart, leider Jan Moree
Terrein: Sportpark Nieuwenhoorn, Rijksstraatweg 270, 
3223 KE Hellevoetsluis (Nieuwenhoorn), 
0181-313720
Website: www.vvnieuwenhoorn.nl

Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; FC
Omniworld voorheen Sporting Flevoland, voorheen
Zwarte Schapen
Aantal leden: 450 (2 seniorenelftallen, 36 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking 1995-
1996 (7 seizoenen)
Trainer: Ab Plugboer, leider Henk Kouwenberg, 
Terrein: Fanny Blankers Koen Park, Competitieweg,
1318 EA Almere Stad-West, 036-5336665
Website: geen

Opgericht: 1 juni 1924
Aantal leden: 572 (5 seniorenelftallen, 17 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 2002 (1 seizoen)
Trainer: Erik Speelziek, assistent-trainer Rob
Janssen, leider Henk Kuurstra
Terrein: Sportpark de Lok, 
Predikbroedersweg 3, 4003 AL Tiel, 
0344-612594
Website: www.svtec.nl

Opgericht: 8 mei 1904 ((fusie in 1997 van SVV
en SMC)
Aantal leden: 570 (6 seniorenelftallen, 
28 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2000 met onderbreking 
2002-2003 (2 seizoenen)
Trainer: John de Wolf
Terrein: Sportpark Harga, Sportlaan 54, 
3118 JC Schiedam, 010-4702186
Website: www.svvsmc.nl 

Opgericht: 1 februari 1924
Aantal leden: ±500 (10 seniorenelftallen, 16
jeugdteams, 4 zaalvoetbalteams)
Hoofdklasse sinds: 1992 (11 seizoenen)
Trainer: Rob de Lange, assistent-trainer Frits de Bruin
Terrein: Sportpark Damsigt, Rodelaan, 2270 AP
Voorburg, tel. 070-3860896 bestuurskamer/ radio-
kamer: 070-3964498
Website: www.tonegido.nl

Opgericht: 1 juli 1987
Aantal leden: 315 (5 seniorenelftallen, 13 jeugd-
teams)
Hoofdklasse sinds: 2002 (1 seizoen)
Trainer: John Kila, leider Nol Vet
Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 7,
1043 AA Amsterdam, 020-6869040
Website: www.turkiyemspor.nl 

Opgericht: 14 november 1922
Aantal leden: 1150 (15 seniorenelftallen, 1
dameselftal, 38 jeugdteams en 20 zaalteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 (2 seizoenen)
Trainer: Cees Tempelaar, assistent-trainer Ron
Janssen 
Terrein: Sportpark De Hoge Bomen 4, 
2671 NZ Naaldwijk, clubhuis 0174-626638 
Website: www.rkvv-westlandia.nl 

A.F.C.’34 - Alkmaar

AFC – Amsterdam

ADO ’20 - Heemskerk

Argon – Mijdrecht

Elinkwijk  - Utrecht FC Omniworld - Almere Turkiyemspor - Amsterdam

T.E.C. (Tielse Eendracht Combinatie) - Tiel Westlandia - Naaldwijk

FC Kranenburg – den Haag     
SVVSMC – Schiedam

Tonegido/Haagsche Bluf  - Voorburg

Hollandia - Hoorn

Nieuwenhoorn - Hellevoetsluis

Piere Tosch in aktie tegen

Turkiyemspor
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De doorstroming van de jeugd naar de hoogste elftallen staat
bij AFC hoog in het vaandel. Het is één van de doelstellingen
van het technisch beleid. 
Dirk Spits (51), beginnend aan zijn 14e seizoen als trainer van
AFC heeft dit al voor het aanstaande seizoen bereikt. Vier spe-
lers van zijn 2e elftal konden toegevoegd worden aan de A-
selectie van dit komend seizoen. 

Voor de completering van het 2e elftal zijn maar liefst zes spe-
lers uit de junioren A1 overgekomen, een ongekend hoge
score.
Ook bij het 3e elftal onder leiding van oud eerste-elftal speler
Martin Verburg, als bij de lagere senioren stromen een aantal
A-junioren van het vorig seizoen in; een ontwikkeling waar het
bestuur van AFC zeer verheugd over is.

AFC 2 
Reserve Hoofdklasse A

voorste rij v.l.n.r. Kevin van ’t Wout, Salah Bentohami, Vincent de Goot, Liam Westerveld, Robbert Stuut, Sherman Brown, Dion van Zelst

middelste rij v.l.n.r. Wasi Malik, Jermain Rock, Frank Tilmans (fysiotherapeut), Dirk Spits (trainer/coach), Hans Eric Muller (leider), Jamal Aouriaghel,

Louis Stam

achterste rij v.l.n.r. Evron Richardson, Roberto George, Wessel Sennef, Reinold George, Miquel Tuinfort

Op de foto ontbreken Mathijs Visser, David Westerhof en Tom Verhagen

AFC 2 
Quick 1890 2 

Elinkwijk 2 
FC Blauw Wit Amsterdam 2

FC Omniworld 2
Kon. HFC 2
AFC'34 2

Hollandia 2

FC Hilversum  
Argon 2

ADO'20 2
DWV 2

Landelijke 3e klasse B
AFC
Argon
Bloemenkwartier
HBOK
IJ- Boys
Kadoelen.
KSJB
St. Louis
Turkiyemspor
Vlug en Vaardig
Voorland, 
Wartburgis

voorste rij v.l.n.r. Andrew Mirak, Nicky Roeg, Michael Riksen, Jegny van de Kust, Steffan van Slooten, Sandro Piqué

achterste rij v.l.n.r. Martin Verburg (trainer/coach), Delano Biezen, Rogier de Boer, Thomas Heemskerk, Pieter

Bensen, Rik Vermeulen, Kevin Barnas, Hesdy Sanches (leider)

voorste rij v.l.n.r. Tjidako Gaspers, Seçkin Baykal, Remco Verbruggen, Erwin Smit, Marc de Hond, Thomas Rijsman,

Brian Koster, Sander Hekscher, David Benninga 

middelste rij v.l.n.r. Sebo Woldring (zaterdag commissie), Alaya van Empel, Sander Munsterman, Tasu Koop, Ger Smit

(leider), Dirk Spits (trainer/coach), Hans Coorengel (assistent-trainer), Emiel Neter, Jaïr Junge, Arjan Coorengel,

Shanti Bergsma (verzorgster) 

achterste rij v.l.n.r. Dave Osei, Rutger Hoorn, Stefan Verschuur, Michael Goudriaan, Diederik van Oosten, Jelle Folmer,

Coen Doolaard. Op de foto ontbreken Nils Adriaans, Nicky den Ouden en Bart van den Bergh

Reserve 1e klasse 102
Abcoude 2
AFC 3
Almere 2
Argon 3
De Bilt 2
De Meern 2
DWS 2
Hercules 2
Nijenrodes 2
Roda ’23 2
Soest 2
Turkiyemspor 2

Reserve Hoofdklasse A

AFC 3

AFC zaterdag 1
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Wat is volgens jou de aantrekkingskracht van AFC op de jeugd?
“Dat wordt veroorzaakt door twee aspecten. Allereerst spelen de
selectieteams van de A-,B-, C-junioren en D-pupillen op een bijzon-
der hoog niveau. Maar de jeugd bestaat uit veel meer dan alleen de
selectieteams. Wij besteden enorm veel aandacht aan alle jeugd-
teams. Bijna ieder elftal heeft zijn eigen trainer. Dat is een hele
investering voor de club, maar geeft ook haar aantrekkingskracht.
Daarnaast worden er veel evenementen voor alle teams georgani-
seerd. Daar zijn heel vaak enthousiaste ouders en vrijwilligers bij
betrokken. Zonder hen kan AFC niet draaien. Die mensen moeten
we koesteren. Wij denken dat aan deze aspecten het succes is toe
te schrijven. We hebben op AFC op dit moment de maximale bezet-
ting van de velden en kleedkamers bereikt. Meer teams kunnen we
gewoon weg niet hebben, al zouden we willen”

Er wordt binnen de voetballerij veel gesproken over doorstroming
van de jeugd. Daar wordt het succes van de jeugdopleiding aan afge-
meten. Hoe kijk jij hier naar?
“Wij stellen ons ten doel dat er jaarlijks een aantal spelers door-
stromen naar AFC 2 en hopelijk via AFC 2 naar AFC 1. Dat lukt nu
aardig en is ook belangrijk voor de bescherming van de AFC cultuur
in die elftallen. Bovendien heeft het ook een stimulerend effect naar
de spelers toe als zij constateren, dat zij vanuit de jeugd een kans
krijgen door te stromen naar AFC 1 en AFC 2. Binnen de jeugdaf-
deling zelf wordt ook gelet op de doorstroming van talentvolle spe-
lers. Dit proces loopt goed, maar kan beter en daarom gaan wij ook
meer aandacht besteden aan de interne scouting, met behulp van
een aantal oud-eerste elftalspelers, zoals John Parsser, Fred
Laarhoven en Jean Bollen. Omdat we onze selectieteams op een zo
hoog mogelijk niveau willen laten spelen, komt er wel eens iemand
van buitenaf bij. Vergis je niet, de junioren A1 en B1 spelen in een
hogere klasse dan sommige betaald voetbalclubs.
Spelers die van buitenaf komen moeten bij de club passen, maar ook
hun ouders. Als nieuwe spelers zich aanmelden aan het einde van
het seizoen wordt eerst door de technische functionarissen gekeken
of ze het niveau aan kunnen. Als dat het geval is volgt er nog een
gesprek tussen de kennismakingscommissie met de speler en zijn
ouders en pas daarna wordt de speler eventueel voorgedragen om
lid te kunnen worden.”

AFC heeft in de jeugdopleiding veel talentvolle jonge spelers rond-
lopen. Worden die talenten niet weggeplukt door betaald voetbal
organisaties (BVO)?
“Dit komt inderdaad regelmatig voor. De BVO’s handelen soms als
een stel cowboys, maar ook de invloed van ‘makelaars’ is veront-

rustend. Wij hebben geen overeenkomst met een BVO, maar een
samenwerkingsverband met Ajax zouden wij als jeugdcommissie
van harte toejuichen, maar daar moeten nog gesprekken in het AFC-
bestuur over plaatsvinden hoe dat zou moeten worden ingevuld.
Overigens dekt met de term jeugdopleiding de vlag de lading niet.
Natuurlijk proberen wij bij AFC van alle jeugdspelers zo goed moge-
lijke voetballers te maken, maar het gaat bij AFC eveneens om de
jeugdbegeleiding”.

Het vinden van mensen die een wedstrijd willen fluiten is vaak een
groot probleem. Hoe lossen jullie dit op?
“Op AFC bestaat het zogenaamde J-team dat alle wedstrijden van
de  D-tjes en E-tjes fluit. Dit wordt op een hele goede en leuke
manier met veel enthousiasme gedaan. Van de hogere selectie-
teams van de A en B junioren wordt verwacht dat zij wedstrijden
fluiten bij de C junioren. De Jeugdcommissie stelt een schema op
en de spelers moeten dan één keer per jaar een wedstrijd fluiten.
Ook kunnen wij altijd een beroep doen op een aantal AFC-ers die in
het verleden als scheidsrechter opgetreden hebben. Dit verloopt in
het algemeen naar volle tevredenheid.”

Tenslotte, hoe vind je het om als nieuwe voorzitter van de jeugd-
commissie in het bestuur te zijn verkozen?
“Je mag het best weten, ik vind het een hele eer en ben er erg trots
op. Er is ontzettend veel werk aan de winkel maar ik heb er samen
met die paar honderd andere mensen die actief zijn voor de jeugd
van AFC ontzettend veel zin in”. 

Een nieuwe voorzitter van de
jeugdcommissie

Junioren AFC A1 

Met 22 juniorenelftallen, te weten 6 A-, 7 B- en 9 C-junioren en 31 pupillenteams, 11 D-, 12 E- en 8 F-pupillen  en daarnaast 24
Champions League - en World Cup teams heeft AFC de grootste jeugdafdeling in de regio. Bij elkaar 77 teams. De jeugd wordt door circa

40-45 trainers begeleid en een veelvoud aan vrijwilligers spant zich elk seizoen in om het weer tot een succes te maken. 
Wij hadden een gesprek met Rinus van Leijenhorst, de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie.

voorste rij v.l.n.r. Michael Tugendhaft, Peggy van Wijnen, Rinus van

Leijenhorst en Yvonne Steeman

achtersre rij v.l.n.r. Dennis Bijlsma, Frits Stoffels, Bas Polling, 

Jan Verhagen, Thea Verhoeven en John Parsser

Landelijke A-junioren 
2e Divisie A
AFC A2
DOVO A1
DWS A1
DWV A1
Elinkwijk A1
Feijenoord AV A1
Haarlem A1
Hellas Sport A1
Hollandia A1
Roda'46 A1
Volendam AV A1
IJsselmeervogels A1     

voorste rij v.l.n.r. Maikel Zoon, Jermain Collé, Virgil Refos, Jermaine Frederici

middelste rij v.l.n.r. Dennis Purperhart (trainer/coach), Jordy Nielen, Hein Teunissen, Achmed Achasani, Lourens

Samson, Immanuel Louhenapessy, Roy Dekker (teammanager)

achterste rij v.l.n.r. Orlando Brouwer, Tim Boelrijk, Jeroen Bertens, Jarik van Zeyst, Peter Post, Mounir Soussi,

Oussama Almobaress. Op de foto ontbreekt Nicky van Cittert

voorste rij v.l.n.r. Michael Fare, August Lagadeau, Renato Steffens, Said Bentohami.  

middelste rij v.l.n.r. Uli Landvreugd (trainer/coach), Kalid Harrak, Anand Kandhai, Achmed Alhasani, Samir

Hammouti, Mitchell Lieveld, Chris Schröder (ass.scheidsrechter)

achterste rij v.l.n.r. Lionel Frederik, Sergio Parris, Jermain Wielkens,  Jarik van Zeijst, Shawn Cambell, Ashwin

van Kasteel, Jordi Rietveld. Op de foto ontbreekt teammanager Dick Visser

Landelijke A-junioren 
1e Divisie A  
AFC A1 
Ajax A2
Argon A1
Cambuur A1
Go Ahead Eagles A1
De Graafschap A1
FC Groningen A1
FC Omniworld A1
Quick'20 A1
Stormvogels/Telstar A1
FC Volendam A1
FC Zwolle A1

De nieuwe jeugdcommissie

Junioren AFC A2 
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Landelijke B-junioren 
3e Divisie B 
Abcoude B1
AFC B2
ARC B1
Blauw Wit B1
DCG B1
DSO B1
DWS B2
Haarlem B2
Hoofddorp B1
Lisse B1
Sportlust'46 B1
Zeeburgia B1 

voorste rij v.l.n.r. Dennis Frijn, Philip Meyer, Jayant Bissumbhar, Gideon Muller

middelste rij v.l.n.r. Martin Verburg (trainer/coach), Danny Verkaik, Joppe Out, Lamin Jaiteh, Yrishar de Nobrega,

Joey Stultjes, Gerard Cornelisse (teammanager)

achterste rij v.l.n.r. Wouter Kloes, Ronald Pieters, Olivier Wijnen, Allon Cohen, Sylvano Comvalius

Op de foto ontbreken Sieuwerd Teerink en Patrick Erchiah

voorste rij v.l.n.r. Brice de Groot, Joey van Leijenhorst, Martijn Scheen, Gideon Heres Diddens

middelste rij v.l.n.r. Kenneth van Coblijn (trainer/coach), Ben Ebu-Mordi, Gerson Sheotahul, Kirsten Kampman

(verzorgster), Faysal Fakhor, Tyrone de Groot, Jan Portengen (teammanager)

achterste rij v.l.n.r.: Gokman Ayar, Jeroen Acda, Armando Catsburg, Khalid Aulad El Faddil, Jeffrey Peters. 

Op de foto ontbreekt Nessi Imac

Landelijke B-junioren 
1e Divisie A 
AFC B1
Ajax B2
Cambuur B1
De Graafschap B1
FC Groningen B1
FC Volendam B1
FC Zwolle B1
Quick'20 B1
Stormvogels/Telstar B1
Twente/Heracles Combinatie B1
Veendam B1

Junioren B1

Junioren B2
Topklasse
AFC D1
Ajax D1
DWS D1
Elinkwijk D1
FC Omniworld D1
FC Utrecht D1
FC Volendam D1
Haarlem D1
Stormvogels/Telstar D1
Zeeburgia D1

voorste rij v.l.n.r. Edwin Gyasi, David de Munnik, Maxim Stefels, Blue ter Burg, Kay Botsse

middelste rij v.l.n.r. Pim v/d Meent (trainer/coach), Justin Swart, Rio Biltoo, Duco Hiensch, Iwan Nibte, Alex

Bottse (teammanager)

achterste rij v.l.n.r. Roemer Weerkamp, Youry Bolsius, Allon Worms, Mitchell te Vrede, Daan Brinkman, Justin

Ruijter, Carim Hilal Op de foto ontbreekt Thomas Visser

voorste rij v.l.n.r. Damiano Schet, Kevin Straatman, Frank Wiafe Danquah, Tim Arnold.

middelste rij .l.n.r. Casimir Westerveld (trainer/coach), Darryl van Mieghem, Dave van Nielen, Maxime Singels,

Ricky Kumar, Robin Telkamp, Maikel Sporkslede (trainer/coach C2);

achterste rij v.l.n.r. Fabian Wells, Michaël Plas, Nick van Teeffelen, Marius Nolte, Erixon Danso;

Op de foto ontbreken Giano Bonam en Raymond Nolte (teammanager)

Landelijke C-junioren 
2e Divisie A
AFC C1
Ajax C2
Blauw Wit C1
DWS C1
FC Omniworld C1
FC Utrecht C2
GVVV C1
Hollandia C1
Hoofddorp C1
IJsselmeervogels C1
Stormvogels/Telstar C1
Zeeburgia C1 

Junioren C1

Pupillen D1
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Jan Verhagen (45), jeugdcoördinator 
Nadat ik als jeugdtrainer actief was geweest bij Neerlandia en JOS
werd ik in augustus 1982 door de oude heer van Rijn benaderd of
ik de E- en F-pupillen op woensdagmiddag bij AFC wilde gaan trai-
nen. De sfeer bij AFC sprak mij direct aan. Er was waardering en
er was ruimte voor extra activiteiten. In de loop van de jaren zag
je de jeugd groeien. Het aantal teams breidde zich uit en de trai-
ningen werden samen met andere trainers verzorgd zoals bijv.
Dennis Gebbink en Heini Otto. Door de groei van het aantal jeugd-
leden ontstond naast het trainen ook behoefte om meer te coördi-
neren. Vanaf 1990 zijn dan ook mijn werkzaamheden naast het
trainen steeds meer verschoven naar het samenwerken met de
jeugdcommissie, trainers, leiders en spelers. Ik vind dat AFC een
geweldige club is, er is een goede afweging van prestatiegericht
voetbal en behoud van sfeer en identiteit. Waar vind je een club
met een A1 in de 1e divisie, een A2 in de 2e divisie maar daar-
naast ook nog een A3, A4, A5 en een A6. Waar vind je een club
die in de winterstop voor meer dan 300 E- en F-pupillen een
Superstar-evenement organiseert met golf, bowlen, zaalvoetbal en
voetbalsquash . Mijn 3 zoons (Tom, Erik en Peter) voetballen ook
met veel plezier bij AFC. Je mag gerust stellen dat AFC een deel
van mijn leven is geworden. Een club waar je je thuis voelt, waar je
veel energie in kan stoppen maar ook veel energie voor terug krijgt.

Wim Crouwel ( 61), lid medische commissie
Ik meen rond de 25 jaar lid te zijn van deze prachtige amateurclub.
Deze is inmiddels te vergelijken met een goed gerund bedrijf.
Vandaar de aanwezigheid van de medische commissie, bestaande

uit Lex, Ko, Frank, Reinier en ondergetekende, bijgestaan door
enkele fysio-studenten voor onze topjeugd. Mijn veel gelezen para-
medische stukjes in de Schakel vinden gretig hun weg.
In 1974 stopte ik met internationaal honkbal, waarna in 1979 het
roemruchte FC. Amsterdam ter ziele ging en ik Ko Groszenipper
vanuit deze medische dienst bij A.F.C. als sportverzorger kon
onderbrengen. In mijn goede tijd speelde ik honkbal en voetbalde
tevens bij mijn oude club O.V.V.O. tegen A.F.C.  Echte derby’s, met
namen als Henne Boskamp en Elbert Tak.
Omdat zoon Michael, inmiddels meervoudig honkbalinternational,
in de A.F.C. jeugd ging voetballen, werd op indringende wijze door
Jan en Herma Steensma op mij ingewerkt om te komen spelen bij
hun A.F.C. Voetbalde ik reeds in Zaterdag 3, ook nog ‘even’ de
dochter A.B.C. geholpen naar de eerste klas door te stomen. Dit
samen met mannen als Edwin Geluk Hans Slaap, Doby Peters met
als coach Bob van de Bergh. In 1994 werd de Henne Boskamp
Nobelprijs mij toegekend. “Het zijn de vrienden die er verkeren.”
Jan en Herma alsnog mijn hartelijke dank.

Maurice de Hond (55), keeper bij de veteranen
Toen ik in 1976 met arbitreren overging van de zaterdag naar de
zondag, ging ik op zaterdag voetballen bij AFC. En sindsdien heb ik
zo’n 800 wedstrijden gespeeld in de lagere seniorenteams (vaak
ook zowel op zaterdag als op zondag, omdat keepers binnen de
club nogal schaars blijken te zijn of nogal blessuregevoelig!).  Alles
wat ik al als buitenstaander over AFC had gehoord bleek in de prak-
tijk ook waar te zijn. Vanaf de eerste dag maak je al deel uit van
een bijzondere familie, waarbij het niet alleen gaat om de 2 x 45

Wat betekent AFC voor mij?
Zo maar een dwarsdoorsnede van de leden

Staand v.l.n.r. de jeugdcoördinator,

een fysiotherapeut van de medische

commissie, keeper van de AFC vete-

ranen, de captain van het eerste elf-

tal, AFC’s webmaster en

Schakelproducent, een directeur van

een AFC vriendelijk bedrijf, de rechts-

buiten van AFC zaterdag 5 en een

kersvers erelid, te weten

Jan Verhagen, Wim Crouwel,

Maurice de Hond, Daniel van Meer,

Hans Elias, Bas Rachman, Tom

Egbers en Ger van Caspel.

Zittend v.l.n.r. de captain van de juni-

oren A1 seizoen 2002-2003, een

nieuw jeugdcommissielid, het oudste

Erelid met op schoot de allerjongste

AFC’er, de preses van het dames-

jaardiner en een jeugdscheidsrechter,

te weten

Louis Stam, Peggy van Wijnen, Cor

Kerker en Sander van Dijk, Henny

Somers-Bleekemolen en Seth van

Straten.

Gehurkt twee veelbelovende jeugd-

spelers, links Kai Bottse (D1 pupillen)

en rechts Joost Huisman (C junior)

minuten op het veld. Ondanks het feit dat ik pas op mijn 29e lid
werd verhinderde het niet dat ik volledig in die familie ben opgeno-
men. Inmiddels speel ik in een team met vermaarde AFC-ers die
ooit in het eerste elftal gespeeld hebben, wat je bij sommigen af en
toe nog kan zien ook. En als bevestiging van het familiegevoel spe-
len mijn drie zoons ook in een AFC-team (zonodig als keeper). Zo
is het regelmatig voorgekomen dat ik met 1 of 2 zoons heb gevoet-
bald; derhalve een dubbel familiegevoel.

Daniël van Meer (32), captain 1e elftal
Werken en wonen in Amsterdam resulteerde in 1999 in een over-
stap van Elinkwijk naar AFC. Na een fantastisch eerste seizoen
volgde promotie naar de hoofdklasse, een mooie beloning voor een
goede teamprestatie. Als speler is het simpelweg een eer om in
de hoofdmacht van AFC te spelen. Er zijn prachtige boeken ver-
schenen over de meer dan 100-jarige historie van de club.
Variërend van oud 1e elftal spelers, trainers, leiders tot suppor-
ters, velen inmiddels representant van de wat oudere generaties,
zie ik hen nog zeer frequent op sportpark 'Goed Genoeg' vertoeven.
Het tekent de kracht van AFC, een club waar mensen met elkaar
verbonden blijven. Persoonlijk mocht ik dit afgelopen jaar ervaren,
toen een enkelbreuk mij een seizoen aan de zijlijn parkeerde; de
attente reacties van vele AFC-ers waren tijdens de lange herstel-
periode even indrukwekkend als inspirerend. Het is inmiddels eind
augustus, de seizoensstart in het vizier; het is voor ons als spe-
lersgroep wederom een uitdaging bij te dragen aan de verdere ver-
rijking van de clubhistorie. Ik nodig de AFC-supporter uit voor de
zondagmiddag: AFC is niet alleen een prachtige club om voor te
voetballen, maar zeker ook om aan te moedigen!! 

Hans Elias (66), webmaster en Schakelproducent
Toen ik in 1974 lid werd van AFC (voorheen 25 jaar bij Robur et
Velocitas in Apeldoorn) kon ik niet vermoeden wat voor belangrijke
plaats AFC in mijn leven zou gaan innemen. In een lager elftal star-
tend (9e) eindigde ik in 1991 mijn voetbalcarrière in het vermaarde
12e elftal. Waarom vermaard? Alle spelers van dat team hadden
(en verschillende nog steeds) een (bestuurs)functie of activiteit in
AFC. In 1979 ontstond al de club ‘Twee voor twaalf’, refererend
aan het 12e elftal en aan onze partner als de aanduiding twee. 
Toen mijn zoontje in 1980 lid werd, was ik direct al elftalleider van
zijn team. Snel volgde opname in de jeugdcommissie. Daarna zat
ik een aantal jaren in de B-commissie en in de kascommissie. Vanaf
1991 ben ik clubscheidsrechter op zondag geworden. 
Doordat ik in 1996 voortijdig kon stoppen met werken kreeg ik
gelegenheid de tweewekelijkse productie van de Schakel te gaan
doen. Eind 2000 gevolgd met het ter hand nemen van de website
van AFC, waarvan ik de webmaster ben. 
AFC betekent voor mij: vele vrienden, veel ontspanning, veel
inspanning, vele bezigheden en vele contacten, waar ik zeer veel
plezier aan beleef. Ik hoop dit nog vele jaren te mogen continueren.

Bas Rachman (52), directeur van een AFC vriendelijk bedrijf
Lid geworden in 1963 omdat ik altijd maar op straat voetbalde en
omdat AFC in de ogen van mijn vader de enige geschikte club was
(gelukkig is hij wel door de ballotage gekomen). 

Ploeterend door de zandwoestijn van Buitenveldert in aanbouw,
fietste ik in de beginjaren naar Goed Genoeg.
Het eerste elftal waarin ik speelde was het welpenteam ‘de Egels’
met Wim Endel als leider en de jaarlijkse wedstrijd tegen de Kon.
HFC was het hoogtepunt van mijn eerste seizoen. 
Na de standaardjeugdteams heb ik het voorrecht gehad om 12 sei-
zoenen in het eerste elftal te spelen. Hoewel er in die periode,
helaas, weinig sportieve successen zijn behaald, is het toch een
onvergetelijke periode in mijn leven geweest met heel veel plezier
en een groot aantal klassieke AFC anekdotes als herinnering. 
Het belangrijkste vind ik echter dat er in die periode een vriend-
schap en een bepaalde band is ontstaan met een aantal ras-
AFC’ers, waaraan de tand des tijds, ondanks ieders eigen drukke
werkzaamheden en carrière, nog steeds niet heeft kunnen knagen.
Ik denk o.a. aan Edwin, Kees1, Kees2, André, Jos, Ernst en Jack
(achternamen zijn niet nodig).
Zij en ook veel andere leden proberen zo veel mogelijk het unieke
karakter van onze club te handhaven. Ieder doet dit op zijn manier,
de één heel erg op de voorgrond en in de openbaarheid, de ander
veel meer achter de schermen. Ik probeer, op mijn manier, ook een
bijdrage hieraan te leveren.
Sportief gezien ben ik inmiddels afgezakt naar het niveau van niet-
spelend lid van het Veteranen team (lager kan echt niet) en wordt
mijn tijd erg opgeslokt door zakelijke beslommeringen, maar de
band met de club blijft diep in het hart zitten dus op AFC kom ik
altijd terug! 

Tom Egbers (45), rechtsbuiten van AFC zat. 5 
Op mijn lagere school, diep in Twente, werd door de meester van
de vierde klas voorgelezen uit een jongensboek. Het ging over de
dolle avonturen van twee jongens die voetbalden bij AFC, in de
Grote Stad Amsterdam. Die belevenissen waren weinig opwin-
dend, vond ik. Maar die naam, AFC, je voelde
dat daar een wereld achter moest zitten. AFC, dat rook naar Cruijff
en Engels voetbal.
Een paar jaar later voetbalde ik met Heracles tegen een jeugdelf-
tal van AFC. Ze hadden een watervlugge linksbuiten, ene Cohen, ze
droegen een schitterend jongensboekenshirt, en er werd veel gela-
chen. Dat de toen al legendarische Hugo Walker gewoon iedere
week in het clubhuis zat ontging me nog.
Inmiddels ben ik bijna twintig jaar lid, en maak al die tijd deel uit
van hetzelfde team, zaterdagmiddag 5. 
Sportief dieptepunt: een weliswaar met 5-0 gewonnen, maar op de
4e mei gespeelde wedstrijd. Uit, tegen De Germaan.
Sportief hoogtepunt: het wekelijkse halfuur in de kleedkamer, voor
de aftrap. De code is dat alleen Alphons, een niet meer zo flitsen-
de linksbuiten, Sam & Moos-moppen vertelt. Ons voetbal is dra-
matisch, maar tijdens dat half uur leven we in een jongensboek.

Ger van Caspel (59), kersvers erelid
In mijn rol als bestuurslid van AFC ben ik in de achter ons liggen-
de 22 jaren dagelijks met en voor AFC bezig geweest. De ene dag
kort, de andere dag lang, maar wel iedere dag. AFC was op die
manier een belangrijk deel van mijn leven. Aan die lange periode is
nu een einde gekomen nu ik het bestuur heb verlaten met als
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bekroning mijn benoeming tot erelid van AFC tijdens de laatste
algemene ledenvergadering.
Maar AFC betekent voor mij ook in het seizoen iedere zondag kij-
ken naar de wedstrijd van het 1e elftal. Samen met AFC-vrienden
langs de lijn genieten (- en soms ook niet -) van de verrichtingen
van het vlaggenschip van AFC en na afloop met elkaar met een glas
in de hand napraten over de wedstrijd.
De clubjes in de club zijn bij AFC een bekend fenomeen. Twee voor
twaalf, met Hans de Wijs als grote animator is al meer dan 25 jaar
mijn club in de club. Dit clubje van AFC´ers, die destijds met elkaar
in het 12e elftal hebben gevoetbald en daarna in allerlei functies
verdienstelijk zijn (geweest) voor AFC, komt regelmatig bij elkaar.
De activiteiten van 2 voor 12 zijn voor mij samen met de jaarlijkse
bijeenkomst van de Zilveren Ploeg en het jaardiner de belangrijke
evenementen in het clubleven van AFC. En dat zal, hoop ik, nog vele
jaren zo blijven.

Louis Stam (19), captain A1 in seizoen 2002-2003 
Ik ben vanaf mijn vijfde jaar lid en speel het komend seizoen in het
tweede elftal van AFC. Hoogtepunten voor mij waren de kampioen-
schappen/promoties met de F1, maar vooral met de C1 en de A1,
die AFC in de landelijke jeugd brachten. 
In mijn herinnering ben ik altijd al AFC-er en dat voelt als familie.
Dat wordt dit seizoen nog sterker nu mijn zwager Rody Turpijn hier
komt voetballen. Wie weet spelen we straks wel samen in het eer-
ste!

Peggy van Wijnen- de Hond (42), nieuw jeugdcommissielid
Als moeder van twee voetballende zonen ben ik begonnen als hulp-
moeder bij de F-0 op woensdagmiddag onder het toeziend oog van
de echte trainer, Emiel Neter. Later werd ik ook leider van mijn 
zoon’s F-team en E-team. Assisteren bij de training op woensdag-
middag doe ik ook nog steeds, maar nu bij de E-tjes onder toeziend
oog van Jan Verhagen. Ook komend jaar wil ik dat graag blijven
doen. Het is ontzettend leuk om een groep voetballertjes enkele
jaren te volgen; ik doe dat nu voor het vierde jaar.
AFC  betekent voor mij een club waar de jeugd op de eerste plaats
met veel plezier kan voetballen en trainen, en waar er aandacht is
voor spelers van alle niveaus. Waar ouders, leiders en trainers
betrokken zijn bij het wel en wee van de club van hun kinderen. Dat
moet ook vooral zo blijven, daar wil ik graag aan meewerken.

Cor Kerker (87), oudste erelid
In 1945 werd ik lid van AFC. Ballotagecommissie bestond toen nog
en twee voorstellers waren noodzakelijk. Voor mij waren dat Teun
Wiggemansen en Ties Gerrits, beiden 1e elftalspelers. Als aan-
voerder van het 4e elftal werd ik uitgenodigd voor het jaardiner.
Locatie was ‘De Poort van Cleef’, met Henk Esser als tafelpresi-
dent. De avond werd geopend met het zingen van het Wilhelmus
en clublied van AFC en een ‘leve de Koningin’. Dit alles heeft een
geweldige indruk op mij gemaakt en is mij altijd bijgebleven.
In 1954 werd ik gekozen als lid van de elftalcommissie A. Jo
Wijnand feliciteerde mij met deze benoeming met de woorden “Cor,
je hangt, want jij moet secretaris van de elftalcommissie worden”.
Zo ging dat in die tijd. Hij kreeg gelijk, maar dat het tot en met

1972 zou duren had niemand verwacht. Ik zelf ook niet. In die peri-
ode werden we met het eerste elftal maar liefst 4 keer kampioen.
In 1961, 1963, 1967 en 1969. Onvergetelijk!
AFC heeft een zeer belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik heb er
veel geleerd en veel gelachen na afloop van de donderdagavond-
training van de selectiespelers. Met veel ups en weinig downs. 
AFC moet blijven wat het altijd was. Een club met tradities. ‘Be
Friends, Keep Smiling’, want clubliefde is de grondslag van AFC. 

Sander van Dijk (0), jongste AFC’er
Hallo, ik ben Sander Robert van Dijk en ben geboren op 24 sep-
tember 2002. Ik ben door mijn grootvader bij mijn geboorte lid
gemaakt en ben al het afgelopen seizoen bij een aantal wedstrijden
van zowel Zaterdag als Zondag 1 aanwezig geweest. Ik ben de 4e
generatie die lid is van deze roemruchte club uit de hoofdstad, mijn
vader Roy, mijn grootvader Jan en mijn overgrootvader Frans zijn
mij voorgegaan.
Tot nu toe heeft de club nog weinig voor mij betekend maar mijn
vader en grootvader hebben me al veel verteld over wat ze allemaal
met AFC hebben meegemaakt en dat belooft nog wat voor de toe-
komst! Bovenal zegt mijn vader dat ik nu al over een linker en rech-
ter been beschik, maar dat heb ik niet van hem, maar van mijn
moeder Hetty.
Persoonlijk vind ik dat koppen mijn grote kracht is! Ik hoop dan ook
mijn debuut op het groene veld te kunnen gaan maken in 2008,
want dan word ik 6 jaar en mag ik spelen!

Henny Somers-Blekemolen (65), preses damesjaardiner
Sinds mijn zonen, Michel en Robert Didier, in 1970 zijn gaan voet-
ballen, kom ik op AFC. In 1975 leerde ik op AFC mijn man, Tom
Somers, kennen. In 1978 kwam ik in de organisatie van het
Damesjaardiner en tot op heden doe ik dit met veel plezier. In 1994
werd mij gevraagd om een kwart eeuw AFC-geschiedenis te
beschrijven voor het Honderdjarenboek van 1995. Elf jaar heb ik de
Nieuwjaarscabarets muzikaal begeleid. Werkend lid ben ik dus niet,
maar ik ben wel actief buiten de zijlijn.
AFC is een fijne sportclub waar ik mij erg in thuis voel. De vereni-
ging maakt een groot deel van mijn leven uit door de bijzondere
vriendschappen en door de goede sfeer. Er bestaan vele clubjes in
de club, maar als een AFC-lid moeilijkheden heeft, staat AFC toch
als geheel klaar voor hulp, medeleven of raad.
AFC betekent voor mij een vereniging waarbij het woord ' voetbal-
club ' bij lange na niet de magie beschrijft die de club naar de leden
uitstraalt.

Seth van Straten (17), jeugdscheidsrechter
Op de vraag " wat betekent AFC voor jou" kan ik geen kort antwoord
geven, daarom zal ik het proberen te omschrijven! Als kleine jongen
van  vijf werd ik lid van AFC en nu ga ik aan mijn dertiende seizoen
beginnen! AFC was niet geheel vreemd in de familie want mijn
vader is al lid vanaf 1960. (het zal dus wel in de genen zitten).
Nog steeds ga ik elke keer weer met veel plezier naar AFC. Is het
niet om een wedstrijd te spelen dan is het wel om te trainen of om
een wedstrijd te fluiten.
De afgelopen twee jaar heb ik elke zaterdag wedstrijden van onze

Het Senioren recreatievoetbal
In deze Persmap wordt veel aandacht besteed aan de selectie-
teams van AFC, zowel bij de jeugd als bij de senioren, in het
laatste geval de zondag 1, 2 en 3 en zaterdag 1.
Maar deze 4 elftallen zijn een onderdeel van het gehele senio-
renbestand.
Het seizoen 2003-2004 neemt AFC met 22 seniorenteams

deel aan de competitie, 12 teams op zondag en 10 op de zater-
dag.
Vele AFC’ers spannen zich in om de organisatie van een en
ander in goede banen te leiden.
Een aantal van deze mannen kwam op sportpark Goed Genoeg
bijeen om op de gevoelige plaat te worden vastgelegd.

voorste rij zittend v.l.n.r. de heren van de veteranencommissie Paul Koster, Karel van Osch, Jan-Hein Lans en Jos Lonnee.

middelste rij v.l.n.r. de clubscheidsrechters Herman Fritzsche en Ab Springer, bestuurslid seniorenvoetbal Ronald Koster, namens

het zondag seniorenvoetbal de B-commissieleden Frans Jüch en Jos Willems en de clubscheidsrechters Steven van Loggem en

Hans Elias.

achterste rij v.l.n.r. de zaterdagcommissie Benno Honsdrecht, Roy van Dijk, Camiel Huisman en Sebo Woldringh jr.

Op deze groepsfoto ontbrak trainer
Dick Bakker, die zowel de training
verzorgt van een groep zondag- als
zaterdagvoetballers en dit voortref-
felijk doet. En dan te bedenken dat
Dick Bakker het komend seizoen
voor het 23e jaar in successie als
trainer bij AFC actief zal zijn! Hulde! 
Op een later tijdstip hebben wij Dick
alsnog gefotografeerd.

D pupillen gefloten! Verder was ik ook veel aanwezig op AFC omdat
ik voorzitter ben van het jeugdteam. Wij assisteren Jan Verhagen
bij het organiseren van evenementen voor de jeugd, zoals het mini-
WK en de Herfsttweedaagse.
In de loop der jaren heb ik het geluk gehad om enkele malen kam-
pioen te worden, met het inmiddels wel bekende vriendenteam! In
het seizoen 2001-2002 ben ik verkozen tot jeugdspeler van het
seizoen, wat ik nog steeds een hele eer vind. Ik ga dit jaar stude-
ren in Enschede, maar in de weekenden ben ik vanzelfsprekend op
AFC te vinden

Kay Bottse (12), speler pupillen D1
Lid ben ik sinds 1997. IK kwam voor het eerst mee naar AFC toen
ik 4 jaar was.Voetballen was meteen voor mij het alle leukste. ik
was natuurlijk nog een beetje te jong, maar dankzij Jan Verhagen
en Mr.v.Gelder mocht ik eindelijk toen ik vijf was invallen in de F4.
Mijn hoogtepunt bij AFC was dat ik door de voorronde kwam voor
de topklasse. Ik vond het ook leuk om bij activiteiten te helpen zoals
bij de mindervalieden te fluiten en om bij de herfsttweedaagse te

helpen. Ik vond het ook heel leuk om samen bij mijn broer in een elf-
tal te spelen en daar was ik keeper. AFC betekent voor mij heel veel
want ik kom daar al zolang als ik leef en daar heb ik leren voetbal-
len en ik heb hele leuke trainers gehad en ik heb heel veel vrienden
gemaakt en ik ben meer bij AFC dan thuis dus AFC is eigelijk mijn
tweede thuis. 
Groetjes Kay Bottse 

Joost Huisman (13), C-junior 
Ik ben lid van AFC sinds 1998. Ik ben begonnen bij AFC toen ik 8
jaar was. Toen mijn broertje Tom 6 jaar werd, ben ik gelijk met hem
op AFC gegaan. Deze club koos ik, omdat mijn vader, zijn broers en
mijn neven al jarenlang hier voetballen.
In 2002 ben ik met de D6 kampioen geworden. Dit was een hoog-
tepunt, waar ik erg blij mee was. Elk jaar heb ik genoten van de
MINI WK en afgelopen jaar heb ik de F-pupillen begeleid. Dit was
erg leuk om te doen. Ik hoop nog heel erg lang bij AFC te voetbal-
len.
AFC betekent voor mij de beste club voor heel veel voetbalplezier!
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EREGALERIJ AFC 1895 - 2003
EREVOORZITTERS †

1926 G.N. Scheepens 1972 G.H.H. Kappelhoff

1904 J.Th. ter Veer
1905 H.A. Brass
1905 G.N. Scheepens
1907 B. Schrage
1909 W. van Amstel
I 915 A. van Seventer
1915 P.H.Vermeulen

1915 J.C.A. van Ooy
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 I.H. Galavazi
1925 J.G.M. Bosch
1929 A.P. Bos

1932 A.F. de Vilder
1935 D.J. Bessem
1938 J.J.C.M. Lungen
1945 N.A. Scheepens
1948 A. Mets
1950 A.P.J.H. Eysvogel
1950 J.F.R. Nestelroy

1953 Jb. van Nek
1955 J.N. Holtzappel
1957 G.Th. van Nigtevegt
1960 E.W. vanTeunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 W.G. Staats
1970 J.H. Wijnand 

1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 
1975 aA. Waayer
1976 D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952 G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955 J.L. van der Voort
1955 J.H. Wijnand

1957 M. de Bruin Mzn.
1958 M. de Granje 
1958 G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963 G. H. Elserman 
1963 J. Prent

1963 J. Roodenburgh
1963 C.F. de Vilder
1963 S. de Waal
1963 W.G. Staats
1963 C. van Peperzeel
1966 A. van der Valk

1970 J. Hurwits
1970 M. Gerrits 
1972 W. Brusse 
1971 A. Waayer 
1972 C.J.D. Sierhuis 
1975 T. ten Oosten

1975 C.A. Quint 
1981 J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 B.J. Slaap Sr.

1948 J.C.A. van Ooy
1949 J.F. Scheepens
1958 P. Helmig
1959 I.H. Galazavi
1963 J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967 A.J.J.M. van Gessel
1967 J.J.F. van Gessel
1969 J.H. Wijnand
1969 Jb. van Nek
1969 M.C. van Trigt sr.
1969 A.G. Knopper
1969 C.E. Alandt
1969 J.C. Oost-Indië

1971 W. Brusse
1971 G.D. Breethoff
1971 G.H.H. Kappelhoff
1971 N. Neseker
1972 A. Mets
1974 D.J. Bessem
1974 J.A. Tacke
1974 G.J. Bosch
1974 J.H. Kuhlwilm
1975 W.G. Staats
1975 W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1976 H. v. d. Grampel
1976 J. Snelleman
1976 J.F. Scheepens

1976 W. v.d. Brink 
1977 D. Spits
1978 J. van Koperen
1978 H.J. Weverink
1980 W. van Dijkhuizen
1980 J.E. Stahl
1980 A. Waayer
1980 P. Nauta
1981 B. Bonkink
1982 G.Th. van Nigtevegt
1982 Th. van Nigtevegt
1982 W.F. Stallman
1982 J.L. v.d. Voort
1982 C.P.W. Thonus
1982 Ch. Kleyn

1982 F. Nesvadba
1982 C. van Peperzeel sr.
1982 A. v.d. Valk
1982 P.G. Verhaaf
1982 L. Nijdam
1982 D.J.F. Hermens
1982 J. Suurbeek
1982 A. de Jong
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983 B . Dorenbos
1983 F. W. Heineman 
1983 P. Mieghout
1983 N.J. Bijl
1984 L.N. Kalsbeek

1984 J.J. Spelter
1984 J.H. Hannema
1984 J.F. Bakker
1984 D. Cijfer
1984 H. v.d. Bosch
1987 O. Sterman
1988 M. Gerrits
1988 T. Wiggemansen
1990 A. Kraal
1991 C.A. Quint
1992 C. Geluk
1992 N. Kalsbeek
1993 Th. van Emden
1994 J.A. Vermeulen
1997 D. Perton

1972 C. Kerker sr.
1975 J.L. van Dijk

1975 A. van Soomeren
1990 M.L. Koster

1991 R. Akkerman sr.
1995 Joh. de Bie

1995 K. Gehring
1995 D.L. v.d. Klaauw

1998 R.E. Duis
2003 G. van Caspel

1963 J. Meyer jr.
1967 J.T. Steensma
1975 W. Adriaansz
1975 B. Wildeboer
1977 F.H. Haubrich
1981 Chr. Schröder

1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985 P. Rooschenschoon
1986 H.A. de Wijs sr.
1989 J.L. Slaap
1990 A. Rimini

1990 W.F. de Boer
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 G.A. van Caspel
1995 H. van der Jagt
1995 H.W. v. Teunenbroek

1995 J. Mulder
1996 J. van Gelder
1996 H. de Bie
1997 E. Geluk
2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma

2002 R.H. van Dijk
2002 B. Neseker

1975 R. van Nek
1984 L. v. Kranendonk
1984 J. Meijer
1985 G.T. Nijman
1986 W.F. Brommelkamp
1988 N. Leloux sr.
1989 A. Rimini
1990 D. Moesbergen
1990 G.A. Graanboom
1992 G. Horn

1992 P. Meyer
1992 J T. Steensma
1993 F. van Klinken 
1993 L. Woudstra
1993 P. van Ruyven
1993 H.W. v. Teunenbroek
1993 R. Akkerman sr.
1993 A. van Soomeren sr
1993 K.J. van Stuyvenberg
1994 J.C. Vogel

1994 H.A. de Wijs sr.
1995 M.M. de Bruin
1995 C. Kerker sr.
1995 J.A. Galavazi
1995 R.H. Molenaar
1995 H. Woudstra
1996 H.J. van Weelde
1997 M.L Koster
1997 H.P. van den Bergh
1997 P. Vaal

1998 B. Neseker
1998  G.J.N. Wijnand
1999 H. de Groot
1999 R.E. Duis
1999 J. Wildschut
1999 H.L. Rooze
2000 A. Reddering
2000 Chr. Schröder
2000 C.P.W. Colijn
2000 H. Honsdrecht

2000 C. Bouwens
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van der Bergh
2001 Joh. de Bie
2001 J.L. van Dijk
2001 E.G. Werner
2003 W. Adriaansz

1929 D.J. Bessem
1930 N. Neseker
1930 J Buijs
1931 W.C. Köhler
1931 F.C. van Dijk
1932 I.H. Galavazi
1932 J.J.C.M. Lungen
1933 A P. Bos
1933 W. Brusse
1934 G. Kromschröder
1934 E.J. Rood
1935 J.H. Wijnand
1936 W.C. Raamsdonk
1937 A.P.J.J. Eijsvogel
1938 J.J.C.M. Lungen
1939 B.P Bonkink
1940 J.H. Esser
1941 J.F. Nestelroy
1942 J.M.H. Broeksmit

1943 B. Dorlas
1944 C. Emeis
1945 D.J. Bessem
1946 M.C. van Trigt sr.
1947 H.F. van de Hurk sr.
1948 niet uitgereikt
1949 S. de Waal
1950 G.Th. van Nigtevegt
1951 J.N. Holtzappel
1952 J.P. Hofstee
1953 J. á Cohen
1953 W. van de Marel
1954 E.W. van Teunenbroek
1955 W.G. Staats
1956 J.D. Scheepstra
1957 B.P. Bonkink
1957 D.J. Disselkoen
1958 C. Kerker sr.
1959 M. Gerrits

1959 P. v. Velden Erdbrink
1960 A.J. Bos
1961 H.W. van Teunenbroek
1961 B.J. Slaap sr.
1962 C. van Peperzeel sr.
1963 H. Timmerman
1964 R. Akkerman sr.
1965 W. Bückert
1966 J.N. Holtzappel
1967 B. Wildeboer
1968 C.J.D. Sierhuis
1969 H.O. van Rijn
1970 Chr. Schröder
1971 N. Leloux sr.
1972 C. Kerker sr.
1972 G. van Dijk
1973 Th. van Emden
1974 A. Kulkens
1975 F.H. Haubrich

1976 W. van Vliet
1977 A. Rimini
1978 P. van Ruyven
1979 A.J. Brokmann
1980 P. Roosenschoon
1980 A.O. van Raalte
1981 J. van Gelder
1982 K.A. Baarschers
1983 J W. Ridderikhoff
1984 M.S. Kinsbergen
1985 J.L. van Dijk
1986 K.G. Prior
1986 H. de Bie
1987 K. Gehring
1988 H.J. Boskamp
1989 E.F. Seunke jr.
1990 N.S. Hekster
1991 mevr. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis

1993 J.L. Bonnet
1993 H. van der Jagt
1994 W.J. Crouwel
1995 J. Beerman
1995 T. Boonstra
1996 R. Anderson
1996 E. Somers
1997 F. Laarhoven
1998 P. van de Meent
1998 H.G. Elias
1999 J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C. Verhagen
2003 D.L. van der Klaauw

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

AFC RIDDERS

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

Adverteerders in Schakel en AFC-Thuis
Accuraat Verhuur 020-6410920

All-In Logistics 020-3168668
André Tabak- en Kadoshop 020-6415590
Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372
Autoschade Fritzsche BV 020-6937399
Bergler ICT 020-6474837
B.J. de Logie Wijnkopers 020-6626208
Bellini Ristorante Italiano 020-6448390
Breitling 1884 020-6596453
Bronwasser Collection 020-6441460
Buro Leerhulp 020-6427542
City Bag 020-6623398
Cobra Café Restaurant 020-4700111
Company Fitness Service 036-5311929
Damstaete Beleggingsgroep 020-5535717

Dolf Koch Grafische Vormgeving 0297-521366
Duo Sports 020-6458729
Drukkerij Palteam 020-4950435
Festina 075-6810150
For Fellows 020-6477067
Gant USA 1949 020-6736291
Groenhof Optiek 020-6413919
HB Alarmsystemen 020-6595558
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Hergo 020-6304666
Huiswerk Instituut Amsterdam 020-6760170
ING Bank 020-5620334
Kottmann & Co 020-3455855
Lou Hekster Agenturen 020-6642361
Lutz Fashion m/v 0297-212121
Moorman Mannen Mode 020-6441162

Nautiek Vaaropleidingen 020-4193005
Party-Organisatie Ad Eweg 020-6476457
Paul Gehring Lijsten 020-6451566
Personal Health Club 020-4702067
Ruud van de Ruit 020-4040104
Sama Sebo Indonesisch restaurant 020-6628146
Small Talk 020-6620029
Smit-Cruyff 020-6231735
Stadion Sport 020-6791734
Stergam Automobielbedrijven 020-8510851
To Serve and Protect Security 0297-266243
Troostwijk Taxateurs 070-4169999
van Keulen 020-6650075
Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577

Bordsponsors
De 17 AFC-vriendelijke bedrijven zie pagina 17

All Sports 020-6404807
All-Inn Transport 020-3168600
Amstel Bier 020-4804100
Amsterdam Diamond Center 020-6225333
Andantino 020-6621311
Apresa 020-6666666
Arcalaudis 020-6666666
Bar 1890 020-6445906
Beach Time Int. (Festina) 075-6810150
Bed’s & Bedding 020-6434950
Bosman Letters 020-6629803
Breitling 020-6596453
CBA printers 020-6421987
CCA containers 020-6115656
Damstaete BV 020-5535717
Dura Vermeer 020-4681361
DUO Sports 0297-560329
For Fellows 020-6477067
Haije Makelaardij 020-6768888
Fritzsche Autoschade 020-6937399
Het Parool 020-5584444
Kinzo gereedschappen 0318-697777
Labeto Reizen 071-3319107
Oriental City 020-6268352
Ruitenheer BV 020-6975560
Schoemaker Holding 020-6426163
Sudtours Reisorganisatie 020-6233366
Van Keulen 020-6650075
Wissenkerke Eten en Drinken 020-4869968

Opgericht op 5 mei 1993 met als voornaamste doelstelling
ondersteuning te leveren teneinde de toppositie van AFC in het
Nederlandse amateurvoetbal te behouden. Naast de AFC-
vriendelijke bedrijven, de adverteerders en de bordsponsors
zorgen de circa 100 leden van s.c. ‘the Reds’ voor een welko-
me financiële aanvulling.
The “Reds”-leden komen enkele malen per jaar bijeen en zijn in
grote getale aanwezig bij zowel thuis- als uitwedstrijden van
“Ons Eerste”. 
De door het Reds-bestuur georganiseerde ‘Reds-borrels’ met
een bekende gastspreker zijn zeer populair.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van s.c. ‘the Reds’,
dan zijn onderstaande ‘Reds’-bestuursleden van harte bereid u
de benodigde informatie te verstrekken (het lidmaatschap van
s.c. ‘the Reds’ kan onder bepaalde omstandigheden fiscaal
aantrekkelijk zijn).
Het bestuur van s.c. ‘the Reds’ bestaat uit: Tim Timmerman
(voorzitter), Hans Brouwer (secretaris), Jos Lonnee (penning-
meester), Kees Gehring, Benno Leeser, Arthur Reddering en
Ad Westerhof (leden). De voorzitter van s.c. ‘the Reds’ is
bereikbaar – telefonisch overdag 020-4488423, ’s avonds
020-6415637 of per e-mail the.reds@planet.nl

Ook zij steunen AFC

Ali Bentohami heeft zojuist gescored

AFC’s supportersclub 
“the Reds” bestaat TIEN JAAR!
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Eindstand seizoen 2002-2003
Hoofdklasse A
Turkiyemspor 26 17 7 2 56* 57-25
Baronie 26 17 3 6 54 59-31
FC Omniworld 26 13 6 7 45 52-39
Argon 26 10 10 6 40 42-31
Westlandia 26 10 5 11 35 33-41
AFC 26 8 9 9 33 42-38
Elinkwijk 26 8 9 9 33 38-37
Kranenburg 26 10 3 13 33 40-52
Nieuwenhoorn 26 9 5 12 32 31-48
ADO’20 26 8 7 11 31 26-35
Tonegido 26 7 8 11 29 38-41
Hollandia 26 6 10 10 28 24-33
FC Hilversum 26 6 9 11 27 31-44
KBV 26 5 5 16 20 26-43
* Turkiyemspor 2 pnt in mindering
FC Hilversum en KBV degraderen 
Hollandia winnaar degradatie/promotiewedstrijd 
Periodetitels: Baronie, Omniworld, Argon
Geplaatst voor Amstel Cup: 1e 7 verenigingen

Wedstrijden AFC 1 in 2002-2003
Competitie
01/09 AFC- Turkiyemspor 0-1
08/09 AFC-Omniworld 1-0
15/09 Kranenburg-AFC 2-7
22/09 AFC-KBV 0-1
29/09 Nieuwenhoorn-AFC 2-2
06/10 AFC-Hilversum 2-2
13/10 ADO’20- AFC 0-4
20/10 Hollandia-AFC 2-2
10/11 AFC-Baronie 1-1
17/11 Turkiyemspor-AFC 2-1
24/11 AFC-Hollandia 1-0
01/12 AFC-Tonegido 1-0
08/12 AFC-Elinkwijk 1-1
19/01 Omniworld- AFC 5-2
26/01 AFC-Kranenburg 0-1
09/02 Westlandia-AFC 3-2
02/03 Argon-AFC 1-0
09/03 AFC-ADO’20 1-1
16/03 Tonegido-AFC 1-3
23/03 AFC-Westlandia ` 2-2
30/03 KBV-AFC 1-2
06/04. Baronie-AFC 1-1
13/04 AFC-Nieuwenhoorn 4-1
21/04 Hilversum-AFC 3-0
27/04 Elinkwijk-AFC 2-2
0/4/05 AFC-Argon 0-2

Bekerwedstrijden Amstel Cup
10/08 AFC-Huizen 0-3
13/08 AFC-Volendam 3-3
20/08 Hilversum-AFC 3-1

Amstel Cup (Amateurbeker)
28/01 Buitenveldert- AFC 0-9
13/03 Hoofddorp- AFC 1-1  AFC w.n.s
29/04 Huizen-AFC 0-3
11/05 SVW’27- AFC 1-1 SVW’27 w.n.s

Wedstrijden  in AFC 1
2002-2003 totaal

Ronald van de Meent 25 186
Peter de Waal 24 153
Robert Gehring 29 132
Joey Esionye 30 120
Uli Landvreugd - 105
Mohad Zaoudi 25 103
Dennis Purperhart 17 77
Hans Geerlings 27 72
Martin Wolfswinkel 19 69
Edwin van Holten 18 68
Marco van Galen 21 65
Daniël van Meer 1 48
Pierre Tosch 31 40
Riviellino Sleur 5 39
Stefan Sander 18 33
Ken Watanabe 32 32
Liam Westerveld 3 27
Jerrel Tjon-en-Fa 1 25

2002-2003 totaal
Ali Bentohami 24 24
Said Moumane 11 24
Jerrel Wijnhard 23 23
Claudio Rizzuni 4 13
Bobby Uitermarkt 6 13
Emiel Pieterse 12 12
John Bosman 10 10
Dyron Daal 9 9
Djuric Ascension 6 6
Ray van Aken 5 5
Matthijs Visser 2 2
Salah Bentohami 2 2
Robert Stuut 1 1
Vincent de Groot 1 1
De lijst van internationals is dit jaar uitgebreid met
Pierre Tosch. Hij speelde twee officiële interlands met
het Ned. Amateur Elftal 

Ranglijst Hoofdklasse aller tijden vanaf 1974 (invoering Hoofdklasse)

vereniging gespeeld gewonnen gelijk verloren punten doelpunten seizoenen

1 De Treffers 754 352 212 190 1267 1249-865 29  
2 Elinkwijk 650 265 200 185 995 1073-870 25
3 Geldrop 622 268 186 168 990 1083-814 24  
4 AFC 676 257 203 216 974 1047-899 26  
5 Rheden 624 251 215 158 968 975-729 24
6 TOP 596 253 176 167 935 937-753 23  
7 DWV 598 230 184 184 874 874-780 23
8 EHC 622 210 187 225 817 845-828 24
9 Panningen 546 210 163 173 793 848-734 21  

10 Quick’20 520 193 161 166 740 808-707 20  
11 HSC’21 468 201 133 134 736 868-651 18  
12 EDO 494 194 141 159 723 721-642 19
13 LONGA 518 179 174 165 711 666-637 20
14 Sneek 494 170 154 170 664 758-696 19
15 DHC 468 170 142 156 652 646-617 18

26 AFC’34 364 143 112 109 541 540-471 14
28 Hollandia 338 137 116 85 527 512-378 13
31 ADO’20 338 134 100 104 502 540-459 13
40 Tonegido 286 119 76 91 433 468-386 11
65 Argon 156 66 50 40 248 256-201 6
66 FC Omniworld 182 63 56 63 245 313-289 7

103 Nieuwenhoorn 78 26 21 31 99 113-146 3
113 Kranenburg 52 22 10 20 76 94-90 2
116 Westlandia 52 16 18 18 66 70-83 2
123 SVVSMC 52 14 15 23 57 70-89 2
125 Turkiyemspor 26 17 7 2 56 57-26 1
136 TEC 26 9 10 7 37 32-31 1
de in rood afgedrukte verenigingen spelen in de Hoofdklasse
De complete lijst is te zien op www.afc-amsterdam.nl 

Feiten en cijfers AFC 1 
in seizoen 2002-2003

Algemene informatie AFC

1974-1975 Bas Rachman
1975-1976 Kees Gehring
1976-1977 Rob Mathijse
1977-1978 Frans van der Bor
1978-1979 Nico Leloux jr.
1979-1980 Edwin Geluk
1980-1981 Willem de Ridder
1981-1982 Michael Berman
1982-1983 Eddy Meijer
1983-1984 Ernst Seunke
1984-1985 Cees Thomas
1985-1986 Wim Lenglet
1986-1987 Fred ten Nijenhuis
1987-1988 Rob Ouderland
1988-1989 Rokus Hoogendoorn jr.

1989-1990 Fred Berrier
1990-1991 Peter van Essen
1991-1992 Orlando Patrick
1997-1998 René Franken
1993-1994 Nico van Rossum
1994-1995 Meindert Huisman
1995-1996 Roy Beukenkamp
1996-1997 Frank Keijzer
1997-1998 Mark Janssen
1998-1999 Joey Zebeda
1999-2000 Roy Tular
2000-2001 Erwin Smit
2001-2002 Robert Gehring
2002-2003  Joey Esionye

Speler van het jaar:

Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575
Afgelastingenlijn AFC 0800-0235373
Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513    

fax 020-6611959, e-mail afc@hetnet.nl
Internet www.afc-amsterdam.nl

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Kees Gehring 020-6416185
Penningmeester Bob Neseker 035-5311903
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ronald Koster 020-4977917
2e Penningmeester Edwin Geluk 020-6433722
Commissaris sociale zaken Johan de Bie 0297-582372
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis 06-53487485
Commissaris jeugdzaken Rinus van Leijenhorst 020-6980008
Commissaris P. P en E. Nick van Ommeren 020-4411027
Commissaris clubhuiszaken Amel Vroege 020-6458693

Technische commissie Kees Gehring (d.b.) 20-6416185
Henk Bijlsma 020-6194875
Ronald Koster 020-4977917
Rinus van Leijenhorst 020-6980008

Elftalcommissie A Henk Bijlsma (voorzitter) 020-6194875
Topamateurs Lex Koekoek 020-6440202

Henny Kottmann 020-6472640 

Elftalcommissie B Frans Jüch (voorzitter) 020-6415902
Jos Willems 06-21585924
Ronald Ophuis 06-24224251

Elftalcommissie C Roy van Dijk (voorzitter) 023-5248924
Sebo Woldringh (secretaris) 023-5492900
Benno Honsdrecht 020-6701850
Camiel Huisman 020-4004305

Jeugdcommissie Rinus van Leijenhorst (voorzitter) 020-6980008
Yvonne Steeman (secretaris) 020-6673431
Michael Tugendhaft 020-6794911
Bas Polling 020-6796288
John Parsser 020-6440029
Peggy van Wijnen 20-6754890

Veteranencommissie Karel van Osch 0252-232391  
Paul Koster 023-5442466
Jos Lonnee 010-5215307
Jan Hein Lans 035-6949933

Commissie Medische Zaken Wim Crouwel 020-6440070
Reinier van Dantzig 020-6626577
Lex Swaan 020-6731337

Strafcommissie Ernst Seunke jr (voorzitter) 023-5244230
Ron Limburg 072-5899703
Bas Rachman 020-6407793
Quintus Abeln (plv. lid) 020-6275400

Commissie van Beroep Roy van Dijk 023-5248924
Frans Jüch 020-6415902
Henk Bijlsma 020-6194875

Kascommissie Rik de Boer 023-5281970 
Chris de Valk 023-5282480
Hans Geusebroek 020-6000272 
Hans Honsdrecht (plv. lid) 020-4422421
Wim Ringe (plv. lid) 020-6832081

Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen
Nick van Ommeren (voorzitter) 020-4411027
Hans Elias 0297-563328
Wim Ringe 020-6832081
André Wijnand 0297-522668 
Rogier de Boer 06-10897702

Archiefcommissie Pim Adriaansz (voorzitter) 0251-650948
Hans de Wijs sr. 020-6442638
Rik de Boer 023-5281970

Kennismakingscommissie Ger van Caspel 020-6457230 
Edwin Geluk 020-6433722
Roy van Straten 020-6429168
Michael Tugendhaft 020-6794911 
Rinus van Leijenhorst 020-6980008
Sebo Woldringh 023-5492900 
Frans Jüch 020-6415902
André Wijnand 0297-522668
Henny Kottmann 020-6472640

Eindredactie Schakel Nick van Ommeren 020-4411027
Productie Schakel Hans Elias 0297-563328
AFC Administratie Jaap Draisma 020-6611513    
Clubstatisticus Chris Schröder 020-6152751
Wedstrijdtafel zaterdag Theo Janssen 036-5313191
Wedstrijdtafel zondag George Versteeg 020-6442571
s.c.. 'The Reds' Tim Timmerman 020-6415637
Pachter clubhuis Frans Ris 020-6445575
Webmaster Hans Elias 0297-563328  
Teletekst AT5 Chris Schröder 020-6152751
E-mail adressen Zie op website AFC

Colofon
Redactie: Hans Elias, Kees Gehring

Productie: Hans Elias

Teksten: Kees Gehring, Nick van Ommeren, Machiel van der
Woude, André Wijnand

Statistiek: Chris Schröder

Fotografie: Hans Elias, Marcel Israël

Vormgeving: Dolf Koch, Amstelhoek

Druk: Drukkerij Palteam, Duivendrecht

Klassement topscorers en 
assists seizoen 2002-2003

doelpunten assists
Ken Watanabe 9 6
Dennis Purperhart 8 5
Robert Gehring 7 4
Ali Bentohami 6 4
Hans Geerlings 3 4
Pierre Tosch 2 -
Ronald v.d. Meent 1 9
Mohad Zaoudi 1 4
John Bosman 1 1
Marco van Galen 1 1
Peter de Waal 1 1
Dyron Daal 1 -
Stefan Sander 1 -
Edwin van Holten - 1

Klassement topscorers vanaf sei-
zoen 1984-1985
Eschwin de Bruijn 90
Johan Dol 47
Patrick Steenkist 40
Dennis Purperhart 38
Orlando Patrick 35
Reneé Franken 28
Roy Tular 27
Frank Aboikoni 24
Robert Gehring 23
Ulli Landvreugd 21
Ronald van de Meent 21

Hans Geerlings belaagt de keeper van KBV



AFC PERSMAP
S E I Z O E N  2 0 0 3 - 2 0 0 4
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